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1

PROJECTBESCHRIJVING

1.1

Korte situering van de aanvraag
Het project omvat de verdere ontginning van een vroegere leemontginning cf. de afbakening op het gewestplan. Een deel van het gebied is in het verleden al grotendeels ontgonnen door de plaatselijke steenbakkerij Hove.
Het project omvat ook de volledige aanvulling met zuivere gronden van de eerder ontgonnen leemgroeve en van de bijkomende ontginning. Het is de bedoeling om het maaiveld op het oorspronkelijke peil te herstellen. Op één plaats wordt een licht positief reliëf
(landschapsheuvel) voorzien. Dit met het oog op een landschappelijke buffering van het
gebied ten aanzien van de steenbakkerij en de zuidelijke wooneenheden langsheen de
Lindendreef en ter hoogte van Plasveld. De berm zorgt ook voor een bijkomende bescherming tegen afstromend hemelwater.
De oppervlakte van het projectgebied bedraagt 9,5 ha en bestaat uit volgende onderdelen:
·

·

·

De zuidelijke groeve, die reeds eerder ontgonnen werd, de percelen 1242p,
1241c en 1241a (deel) omvat en een totale benaderende oppervlakte heeft van
2,35 ha.
De noordelijke groeve, die reeds eerder ontgonnen werd, de percelen 424h,
424m, 424n, 423/2e en 422/2m (deel) omvat en een totale benaderende oppervlakte heeft van 4,15 ha.
De ontginningsuitbreiding, die noordelijk aansluit bij de noordelijke groeve, de
percelen 424k, 424l en 424g omvat en een totale kadastrale oppervlakte heeft
van 3ha01a30ca en waar de leem nog ontgonnen zal worden.

In functie van het project zal de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.
Het project is onderstaand achtereenvolgens ruimtelijk gesitueerd op topografische kaart,
op het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) en op luchtfoto. Telkens met aanduiding
van de perimeter van het ontginningsgebied volgens het gewestplan. Het projectgebied
is daar een (groot) deel van.
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Kaart : Situering reeds ontgonnen gebied en te ontginnen gebied met aanduiding van de contour van het
ontginningsgebied (volgens gewestplan) op recente topokaart
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Kaart : Situering reeds ontgonnen gebied en te ontginnen gebied met aanduiding van de contour van het
ontginningsgebied (volgens gewestplan) op het percelenplan (GRB)

Nog te
ontginnen

Reeds
ontgonnen

Reeds
ontgonnen

[8]

Leemontginning, heraanvulling met zuivere gronden en aanleg stadsbos te Ninove | Deel 1 : Projectbeschrijving

Kaart : Situering reeds ontgonnen gebied en te ontginnen gebied met aanduiding van de contour van het
ontginningsgebied (volgens gewestplan) op recente luchtfoto
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1.2

Partijen

1.2.1

Initiatiefnemer project
O.D.M. NV
Roeselarestraat 179
8890 Moorsele

Contactpersoon:
Dhr. Geert Gaby
geert@transportdemets.be

Tel: 051 77 73 11
Fax: 051 77 17 45
www.transportdemets.be

1.2.2

Opdrachthouder screening & vergunningaanvraag
INTOE bvba
Engelsplein 33 Bus 02.02
3000 Leuven
Tel : 016 22 22 24
www.intoe.be
Auteurs van deze screening :
Gert Van de Genachte, MER-desk. landschap & bouwkundig erfgoed| gert@intoe.be
Kris De Coster, MER-deskundige bodem | kris@intoe.be
Met inbreng van :
·
·
·

Ann Van Wauwe, deskundige bodem, water en landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie
Guy Putzeys, geluidsdeskundige, dBA-Plan
Adel Lannau, mobiliteitsdeskundige, Arcadis Belgium
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1.3

Administratieve situering van het project

1.3.1

Huidige vergunningssituatie
Er rusten momenteel geen geldende milieuvergunningen op het gebied. De milieuvergunningen, op naam van de terreineigenaar en nabij gelegen steenbakkerij Hove, zijn inmiddels immers verlopen.

1.3.2

Toetsing van het project aan de MER-plicht
Het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 (BS 17.02.05), oa. gewijzigd
bij besluit van 1 maart 2013 (BS 29.04.2013), bepaalt welke categorieën van projecten de
initiatiefnemer moet onderwerpen aan een milieueffectrapportage.
Bijlage II bij het Besluit bepaalt de categorieën van projecten die overeenkomstig artikel
4.3.2, § 2 en § 3 van het decreet aan de project-m.e.r. worden onderworpen, maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan indienen.
Deze bijlage II omvat de rubriek 2a die luidt : “a) Ontginningen in gebieden die volgens de
plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd zijn om oppervlaktedelfstoffen of grind te ontginnen en die een ontginbare oppervlakte hebben van 10 ha of meer”
Bijlage III bij het Besluit bepaalt de categorieën van projecten waarvoor de opstelling van
een project-m.e.r.-screeningsnota volstaat. Deze bijlage III omvat een rubriek 2a die luidt :
“a) steengroeven, dagbouwmijnen, met inbegrip van ontginningen van oppervlaktedelfstoffen of grind, en turfwinningen (projecten die niet in bijlage I of II zijn opgenomen)”
Een ontheffing project-MER is gelet op de beperkte oppervlakte die ontgonnen zal worden (dit is meteen de oppervlakte die nog ‘ontginbaar is’), in casu 3,01 ha, niet aan de
orde. Het project valt zodoende onder bijlage III van genoemd besluit.
Deel 3 van voorliggend rapport omvat dan ook de m.e.r.-screening. Over deze screening
dient een gemotiveerde beslissing genomen in het kader van de milieuvergunningsaanvraag en de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, met name in het volledigheids- en
ontvankelijkheidsonderzoek over deze aanvragen.
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1.3.3

Aan te vragen vergunningen

1.3.3.1

Omgevingsvergunning
Er dient een omgevingsvergunning klasse I aangevraagd te worden :
·
·
·

voor rubriek 18 voor de ontginning van ca 3 ha ontginningsgebied,
voor rubriek 60 voor de heraanvulling met niet-verontreinigde gronden van ca
9,50 ha ontginningsgebied (waarvan dus ca 6,50 ha reeds eerder ontgonnen).
Voor de stedenbouwkundige handeling die hiermee gepaard gaan (reliëfwijziging,
eindinrichting & aanleg tijdelijke ontsluitingsweg)

Deze vergunning wordt aangevraagd bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
Eerdere milieuvergunningen (ic voor de historische ontginningen) zijn inmiddels vervallen. In die zin betreft het een nieuwe inrichting.
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1.4

Gedetailleerde beschrijving van het lopende project en de geplande
uitbreiding

1.4.1

Voltooiing van de leemontginning

1.4.1.1

Droge ontginning
De zuidelijke en de noordelijke groeve, inmiddels tijdelijk voor landbouw gebruikt op verlaagd niveau, werden in het verleden reeds tot op volledige diepte ontgonnen.
Ten noorden van de noordelijke groeve liggen de percelen 424k, 424l en 424g die onontgonnen zijn en in ontginningsgebied gelegen zijn (volgens het gewestplan en hernomen
in het Provinciaal RUP).
Deze percelen met totale kadastrale oppervlakte van 3ha01a30ca zullen binnen dit project ontgonnen worden tot maximaal 1 m boven de grondwatertafel. Dat is een ontginning die naar diepte vergelijkbaar is met de aansluitende groeve, nl ongeveer 10 m diep.
Het betreft een ontginning van roodbakkende leem (bovenaan) en geelbakkende leem
(op diepte).
De ontginning zal tot 1 m boven grondwatertafel worden beperkt omdat :
·
·

Enerzijds de kwaliteit van de geelbakkende leem dieper te slecht wordt, in casu
te kalkarm.
Anderzijds op deze wijze een grondwater beschermende laag van 1 m aanwezig
blijft en de groeve ten allen tijde volledig droog kan worden ontgonnen.

Voor de bestaande ontginningsputten (zuid en noord) werd eveneens afgegraven tot op
1 m boven de grondwatertafel. Een diepere ontginning is dus ook daar niet aangewezen.
1.4.1.2

Verloop van de ontginningsactiviteit
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

De aanwezige vegetatie wordt verwijderd. Daartoe behoort ook het sparrenbosje.
Voorafgaandelijk aan de start van de ontginning dient een archeologische prospectie uitgevoerd te worden in overeenstemming met de decreetgeving mbt de archeologie.
De afgegraven teelaarde wordt afgegraven met een dumper om tijdelijk gestockeerd te
worden binnen het projectgebied.
EIGENLIJKE ONTGINNING

De leem wordt ontgonnen met een rupsgraafmachine op maaiveldniveau of op verlaagd
niveau. Het laden van vrachtwagens gebeurt steeds op maaiveldniveau. Het leem wordt
afgegraven 32 à 33 m TAW maar maximaal tot op 1 m boven de grondwatertafel (die
daartoe zal worden gemonitord). De ontginning is daardoor maximaal ca 10 m diep ten
opzichte van het oorspronkelijk maaiveld.
Er worden in principe geen specifieke afwateringsmaatregelen voorzien voor neerslagwater dat in de ontginningsput valt. Praktijkervaring van de exploitant in andere leemgroeves leert dat het neerslagwater gemakkelijk door het leem kan infiltreren zodat er geen
oppomping en afvoer van het water voorzien dient te worden.
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AFVOER LEEM

De gewonnen leem wordt afgevoerd met behulp van trekkers met oplegger die eveneens
op maaiveldniveau blijven.
Binnen een ontginnings- en aanvulfront wordt gebruik gemaakt van zeer tijdelijke werfwegen (eveneens in gekeurd puin op geotextiel). Deze sluiten aan op de interne afvoerweg beschreven in § 1.4.3.
BESCHERMSTROKEN EN TALUDS

Bij de ontginning wordt steeds rekening gehouden met een beschermingsstrook. Overeenkomstig de bepalingen in VLAREM II, Hoofdstuk 5.18., Afdeling 5.18.2., Art. 5.18.2.1.,
zal deze strook ten minste volgende breedtes hebben:
·

langs aangrenzende percelen niet in eigendom van de exploitant: gelijk aan de
diepte van uitgraving t.o.v. het maaiveld met een minimum van 5 m en een maximum van 15 m (tenzij een onderlinge overeenkomst andere afstanden oplegt);

·

langs wegen: gelijk aan de diepte van uitgraving t.o.v. het maaiveld met een minimum van 5 m.

In de praktijk zullen volgende beschermstroken worden gehanteerd :
·
·
·
·

Langs de holle weg : 10 m vanaf de perceelsgrens, ic de kruin van de holle weg
Langs de Ruisbroeckbaan : 10 m vanaf de weg
Langs de aansluitende groeve : geen. Het bestaande talud kan worden afgegraven.
Langs de noordzijde. Er hoeft geen beschermingsstrook te worden voorzien aangezien er een overeenkomst is met de eigenaar (ic eveneens de familie Hove, eigenaar van het terrein)
Figuur : Zicht op de beschermstroken en afgravingstaluds
in een vergelijkbare leemgroeve

Langs de beschermingsstroken moet omwille
van stabiliteitsredenen volgens de bepalingen
van Vlarem een helling van 45° (4/4) t.o.v. de
horizontale behouden blijven bij droge winningen.
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1.4.2

Landschapsherstel en ontwikkeling stadsbos door aanvulling met zuivere gronden

1.4.2.1

Beschrijving van het herinrichtingsplan
BASISPRINCIPES

Het nabestemmingsplan werd door INTOE bvba ontworpen op basis van de volgende ontwerpprincipes :
·

·

·

·

Maximale aansluiting bij het PRUP dat de bestemming vastlegt op (stads)bos
waarbij de recreatieve functie primeert op de ecologische. Het bos moet daarom
meer zijn dan decors. Minstens een deel dient een duidelijke recreatieve functie
te krijgen.
De nabijheid van enkele wijken (oa Wijk Ter Duyst, …), de kern van Outer en de
relatieve nabijheid van de stadskern van Ninove waardoor er ook behoefte is aan
speelbos. Er wordt daarom voor gekozen de zuidelijke groeve actief te ontwikkelen als speelbos (met natuurlijke speelobjecten)
Maximale heraanvulling tot op oorspronkelijk maaiveld zodat een maximale
landschappelijke integratie van het bos in zijn omgeving wordt bekomen (geen
bos in een kuil). Ook vanuit de als landschap beschermde holle wegen is een aanvulling tot op oorspronkelijk maaiveld aangewezen. Het aanbod aan zuivere aanvulgronden op de markt is daarbij geen beperkende factor.
In achtneming van de waarde van de als landschap beschermde holle wegen.
Voor de ontginningsfase is dit gewaarborgd door behoud van minstens 10 meter
vanaf de kruin van de holle weg in ongeroerde toestand. Voor de aanleg van het
stadsbos vertaalt zich dit in het niet bebossen van een strook ca 20 m (één boomhoogte) langsheen de holle weg zodat deze niet door schaduwdruk of concurrentie onderdrukt wordt. Zodoende ontstaat ook ruimte voor een interessante interne bosrand.

OPBOUW VAN DE MORFOLOGIE VAN HET HERINRICHTINGSPLAN

De omgeving van het projectgebied kan als volgt worden beschreven :
·

·
·

·
·

Het projectgebied is gelegen op een heuvelrug tussen 2 valleien binnen het Denderbekken
o Oliemeersbeek ten noorden (Denderhoutem)
o Bovenlopen van de Molenbeek ten zuiden (Outer)
Holle wegen doorheen deze heuvelrug hebben ecologisch verbindende waarde
Reliëf omgeving noordelijke deelgebied helt af (en watert af) in zuidelijke richting
o Noordrand noordelijke zone 42 à 43 m TAW
o Zuidrand noordelijke zone (thv Lindendreef) ca 34 m TAW
Reliëf omgeving zuidelijke deelgebied helt af (en watert af) in oostelijke richting
(naar een bovenloop van de Molenbeek bij Hof ter Duyst)
Het landschap is relatief open met vergezichten of doorkijken naar de kernen van
Ninove, Outer, Nederhasselt, Lebeke.

In het ontwerp van herinrichtingsplan vertaalt zich dat in volgende morfologie :
·

Herstel licht afhellend landschap in noordelijke groeve (afhellend van 42 m TAW
tot 34 m TAW bij Lindendreef), afwaterend in zuidelijke richting
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·

·
·

Depressie (WADI) op laagste punt binnen noordelijke groeve en (positief) reliëf
om wateroverlast bij steenbakkerij & woonwijk Plasveld/ Lindendreef tegen te
gaan (landschapsberm)
Infiltratiezone (WADI) binnen zuidelijke groeve. Dit periodiek droogvallend ondiep water vormt een spelelement binnen het speelbos.
Aanleg van een speelbos na herstel van het oorspronkelijke maaiveld (37m TAW
in het zuidoosten en 40 m TAW in het noordwesten)

Schets : Geomorfologie van het herinrichtingsplan met aanduiding van landschapsberm, landschapsheuvel
met zichten en 2 WADI’s (onderling verbonden)

ONTWERP NOORDELIJKE ZONE

Voor het ontwerp van de noordelijke zone werden volgende principes gehanteerd :
·

Een inheemse soortenkeuze bij bebossing in homogene blokken zodat variatie op
bosniveau ontstaat. Standplaatsgeschiktheid staat daarbij voorop.
o

Zomereik langs de noordzijde. Levert een mooie bosrand.

o

Boskers in het midden. Boskers is een soort die laterale beschutting en
een bosklimaat verkiest.

o

Zwarte els in de laagste vochtigste zone aangezien deze soort overstromend water verdraagt

o

Wintereik op de landschapsberm. Er wordt in de mate van het mogelijk
zandiger materiaal gebruikt bij de aanleg van deze berm.
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·

Een (schaduwrijke) bospoel in het bos op het laagste, meest zuidelijke, punt waar
(eventueel) afstromend water infiltreert.

·

Behoud van ca 20 afstand tot de kruin van de holle weg bij bebossing in functie
van creatie van een interne, golvende bosrand. Enkel autochtoon materiaal van
plaatselijk voorkomende struiken (Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Rode kornoelje) wordt daar aangeplant. Spontaan kan zich verder een mantel- en zoomvegetatie ontwikkelen

Referentiebeelden voor herinrichting van de noordelijke zone

interne bosrand

bospoel

bosrand met Zomereik

middelste zone met Boskers

laagst gelegen deel bos met Zwarte els
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Schets : Ontwerp noordelijke zone met verschillende bosblokken (noord Zomereik, midden Boskers, rondom
bospoel Zwarte els en Wintereik op landschappelijke berm)

ONTWERP ZUIDELIJKE ZONE

De zuidelijke zone wordt actief aangelegd als speelbos op basis van volgende principes :
·

Avontuurlijke ‘speelkamers’ ic open plekken (aangeduid via cirkels op de schets)
binnen het bos waar natuurlijke speelobjecten aanwezig zijn zoals bvb :
o

Een zware omgelegde boom

o

Een klimconstructie met zwaar takkenhout

o

een houten doel voor balspel

o

een reuzenmikado ..

·

een ‘onderhouden’ padenstructuur rondom het bos die de speelkamers verbindt
en een begaanbaar pad naar de top van de landschapsheuvel (ook voor ouders).
Avontuurlijke paden, klimpaden, ..vanuit elke ‘speelkamer’ naar de top

·

een tijdelijk waterhoudende plas (die als overloop voor de noordelijke WADI)
dient en als spelelement fungeert

·

bebossing met Tamme kastanje. Dat is een (zeer) snel groeiende soort die zich
door zijn vermogen om terug uit te lopen (zoals hakhout) zeer goed leent voor
speelbossen, kampenbouw, ..

·

een centraal punt met telkens zicht op de ‘speelkamers’. De afwisseling van bebossing en openheid compartimenteert en oriënteert. Natuurlijk attractief object
in het midden zoals bvb
o

omgekeerde boom

o

sculptuur

o

wilgenhut
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Referentiebeelden voor herinrichting van de zuidelijke zone

Klimconstructie in zwaar takkenhout

Houten doel voor balspel

Stobbenpad

Avontuurlijk klimpad

Avontuurlijke wilgentunnel

Waterplas (WADI) als spelobject

Ruimte voor kampenbouw

Omgelegde boom

Schets : Ontwerp zuidelijke zone met half bebost landschap, open ‘speelkamers’ (cirkels), avontuurlijke paden
(rode stippellijn), WADI, centraal punt, ..
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1.4.2.2

Gebruik van niet-verontreinigde gronden voor opvulling
Art. 5.60.2 stelt dat de gehele of gedeeltelijke opvulling van groeven, graverijen, uitgravingen of andere putten uitsluitend mag gebeuren met niet-verontreinigde uitgegraven
bodem, meer bepaald uitgegraven bodem die een fysische scheiding heeft ondergaan en
gereinigde uitgegraven bodem die inzake fysische samenstelling voldoet aan de bepalingen van Art. 162 uit Hfdst XIII van het VLAREBO (deze bepaalt het maximum gehalte
aan stenen en bodemvreemde materialen en de maximale afmeting van de stenen die
aanwezig mogen zijn in de uitgegraven bodem na de fysische scheiding).
De opvulling van de groeves kan gebeuren met uitgegraven bodem die concentraties
van stoffen bevat die lager zijn dan of gelijk zijn aan de waarden, vermeld in Bijlage V.
Daarnaast kunnen ook uitgegraven gronden gebruikt worden die concentraties bevatten
die lager zijn dan of gelijk aan 80% van de bodemsaneringsnormen zoals bepaald in Bijlage IV van het VLAREBO.
Er kan van deze regelgeving worden afgeweken wanneer de gemiddelde concentraties
van stoffen in de uitgegraven bodem lager zijn dan of gelijk aan de concentraties in de
ontvangende grond. Voor de opvulling van een groeve kan hiervan afgeweken worden tot
maximaal de waarden van Bijlage IV voor bestemmingstype III.
De bouwheer dient tevens door middel van een studie, uitgevoerd door een bodemsaneringsdeskundige en volgens een code van goede praktijk, het bewijs te leveren dat het
gebruik van de uitgegraven bodem als bodem geen verontreiniging van het grondwater
kan veroorzaken en dat mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen geen extra risico oplevert.
Voor dit project wordt dergelijke afwijking evenwel niet gevraagd. De opvulgronden zullen te allen tijde voldoen aan de kwaliteiten voor het bestemmingstype.

1.4.2.3

Oordeelkundige eindafwerking ifv nabestemming stadsbos
De nabestemming van het volledige projectgebied is “stedelijk groengebied” volgens het
PRUP.
Alhoewel een bos wellicht het minst kritisch is qua eindafwerking (substraat, teelaarde,
verdichting, …) en alleszins veel minder kritisch dan een eindafwerking in functie van landbouw zal O.D.M. volgende aspecten in acht nemen bij de heraanvulling / eindafwerking
in functie van stedelijk groengebied / stadsbos.
TEXTUURKEUZE

Algemeen is een opvulling van het kwaliteitsvol her aan te leggen profiel met texturen
zand, zandleem tot kleiïge leem aangewezen. Dit is aangegeven in onderstaande figuur.
Zowel vanuit draagkracht als vanuit potentie voor bodemvruchtbaarheid zijn de voorgestelde texturen te verantwoorden.
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Figuur : Keuze van texturen voor aanvulling in functie van landbouw

De meest zandige substraten zullen in de mate van het mogelijke worden gereserveerd
voor de positieve reliëfs, in casu de landschappelijke berm.
STENIGHEID

Voor de bouwvoor dient het steengehalte maximaal 1% te bedragen en mogen de stenen
niet groter dan 50 mm zijn. Voor het kwaliteitsvol her aan te vullen profiel wordt, conform
de VLAREBO-regelgeving, een maximaal steengehalte van 5% gevolgd. Voor de diepere
lagen zullen eveneens de bepalingen van het VLAREBO gevolgd worden, namelijk een
maximaal steengehalte van 5% met stenen niet groter dan 50 mm en een maximaal gehalte aan ander bodemvreemd materiaal van 1%. Wanneer de opvulgrond deze normen
overschrijdt, zal een fysische scheiding volgens de Best Beschikbare Techniek (BBT) worden uitgevoerd.
BODEMVERDICHTING EN BODEMSTRUCTUUR

Om bodemverdichting, vernietiging van bodemstructuur en waterstagnatie te vermijden,
worden volgende maatregelen in acht genomen :
·

maximale aanvoer via interne werfwegen. Wanneer werfwegen tijdelijk worden
aangelegd, worden deze in semi-verhard materiaal voorzien bovenop een doorlatende folie (worteldoek); deze interne werfwegen worden na gebruik verwijderd (en gerecycleerd)

·

vermijden van bodemverdichting tijdens opvulling door gebruik van voertuigen
op rupsbanden of banden met maximale bandenspanning van 15 kPa;

·

over reeds aangevulde zones mag minimaal gereden worden;

·

ten gevolge van werk-met-werk principe: maximaal streven naar onmiddellijk gebruik afgegraven teelaarde (daar waar deze in het projectgebied nog voorkomt
en afgegraven moet worden) in functie van herstructurering.
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1.4.3

Interne ontsluiting en faseringsscenario

1.4.3.1

Interne ontsluiting van het projectgebied
De interne ontsluiting binnen de groeve verloopt quasi volledig via aan te leggen wegenis
in COPRO-gekeurd puin. Deze wegen worden aangelegd op een geotextiel en worden
volledig verwijderd naarmate ze hun functie voor de ontginnings- of aanvullingsactiviteit
hebben verloren en alleszins voor de eindafwerking.
Op deze wijze is er minimaal contact van vrachtwagens met onverharde bodem hetgeen
gunstig is om verdichting/verslemping van bodems tegen te gaan, om contaminatie van
te ontginnen leem tegen te gaan en om stof en slijkhinder op de openbare weg te voorkomen.
De interne ontsluiting is weergegeven in onderstaande figuur en is gebaseerd op een aanen afvoerroute via het nooordoosten naar de Denderhoutembaan (zie verder §1.4.5.3).
Figuur : Interne ontsluiting en fasering van aanvulling

Deze figuur dient als volgt te worden geïnterpreteerd :
·
·

·

Het nog te ontginnen groevedeel wordt vanuit het noordoosten rechtstreeks bereikt door de Ruysbroeckbaan te dwarsen.
De noordelijke reeds ontgonnen groeve wordt eveneens rechtstreeks bereikt
vanaf de Ruysbroeckbaan met een werfweg voor aanvulling (aangeduid in het
groen) parallel aan de Ruysbroeckbaan binnen de voormalige beschermstrook
van de groeve.
De zuidelijke groeve wordt als volgt ontsloten : vanaf de kruising van de Lindestraat/Galgenveldbaan met de holle weg (Diepe Straten) wordt doorheen het
reeds ontgonnen zuidelijk deel van de noordelijke groeve een werfweg aangelegd
(aangeduid op de figuur in grijs met rode arcering) die langsheen de huidige groeverand hoogte wint om op maaiveld te komen bij de Ruysbroeckbaan.
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1.4.3.2

Faseringsscenario
Op niveau van het totale projectgebied is de aanvulling gefaseerd zoals aangegeven met
rode cijfers in groene cirkel in de hogerstaande figuur :
·
·
·
·

Eerst de landschapsberm (deze heeft immers een duidelijke schermfunctie)
Dan de zuidelijke groeve met de landschapsheuvel (in functie van snelle realisatie)
Dan de nog ontginbare zone (noordelijk deel noordelijke groeve) die inmiddels zal
ontgonnen zijn
Tot slot het zuidelijk deel van de noordelijke zone

Voor de snelheid van aanvulling is de initiatiefnemer afhankelijk van de markt. Er wordt
in deze projectbeschrijving en de milieubeoordeling uitgegaan van 2 uiterste scenario’s :
·
·

De snelst mogelijke totale realisatie van het project, in casu op 10 jaar.
De meest in de tijd gespreide realisatie van het totale project, in casu op 20 jaar
(waarvan 1 jaar voor eindafwerking)

De ontginning van leem geschiedt in fasen (op figuur aangeduid met rode cijfer in witte
cirkel) van west naar oost. De kraan blijft daarbij op maaiveld (of licht verlaagd, maar
alleszins bovenaan het front) en het ontginningsfront schuift dus van west naar oost.
Figuur : Detail van de fasering op vlak van ontginning
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1.4.4

Overzicht in te zetten materieel

1.4.4.1

In te zetten materieel
In onderstaande tabel worden de verschillende types werktuigen en transportvoertuigen
weergegeven die tijdens de werkzaamheden ingezet worden.
Er dient hierbij opgemerkt te worden dat onder vermelde types de merken zijn die momenteel in bezit zijn of ingezet worden. Deze kunnen eventueel nog wijzigen in de toekomst door bv. nieuwe aankopen of door het werken met onderaannemers.
Tabel: In te zetten materieel
Type

Functie & gebruik

Eigenschappen

Aantal

Rupsgraafmachine
CAT 336

Afschrapen van teelaarde
+ afgraven van rode leem
en gele leem + laden
vrachtwagens
(Zeer frequent gebruik)

Vermogen
van 181 kW

Trekkers met oplegger type Scania

Afvoer van leemgrond +
aanvoer van opvulgrond
(Zeer frequent gebruik)

Euro 6-motor
van 353 kW

Rupsbulldozer
CAT D6

Open duwen van opvulgrond die aangestort werd
van bovenaf
Terug open spreiden van
gestockeerde teelaarde
(Slechts zeer beperkt gebruik)

Vermogen
van 103 kW

1

Dumper type
Volvo A25

Vervoer van teelaarde
(Slechts zeer beperkt gebruik)

Vermogen
van 245 kW

1

Borstelveegmachine Schörling

Reiniging met water + opzuigen van het moddermengsel ter vermijding van
stofhinder in periodes van
droog weer
(Gebruik wanneer nodig)

-

1

Foto

1

0-10
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1.4.4.2

Voorzorgsmaatregelen om (bodem- en grondwater)verontreiniging tegen te gaan
Verontreiniging door de aanvulling met gronden zelf is niet te verwachten aangezien het
zuivere gronden betreft, genormeerd door Vlarebo, en hierop niet enkel door de overheid
maar ook door O.D.M. zelf nauwgezet toezicht wordt gehouden.
De belangrijkste preventieve maatregel ter voorkoming van verontreiniging is een goed
onderhoud van voertuigen en machines, waardoor de mogelijkheid van gebroken leidingen en lekkende brandstoftanks goed wordt ondervangen.
Voor het vullen van de brandstoftanks worden volgende maatregelen genomen uit voorzorg :
·

De brandstof is opgeslagen in een dubbelwandige tank. Om vandalisme of calamiteiten te vermijden is deze ingebouwd in een bestelwagen die enkel op de exploitatiedagen aanwezig is op het terrein.

·

Het vullen van de werfmachines met brandstof gebeurt met pistoolvullers die automatisch stoppen bij een gevulde tank. Maximaal wordt ook gebruik gemaakt van biooliën i.p.v. synthetische oliën.

·

Tijdens het tanken van de voertuigen wordt de nodige omzichtigheid aan de dag gelegd. Tijdens het tanken is de bestuurder of machinist steeds aanwezig bij het voertuig of de machine.

In geval zich toch kleinere calamiteiten voordoen, zal de gelekte brandstof of olie geneutraliseerd worden met absorberende korrels. De korrels worden uitgestrooid over de verontreiniging, deze wordt geabsorbeerd door de korrels, die vervolgens in een vat worden
gestockeerd in afwachting van afvoer naar en verwerking in een erkende inrichting.
In geval van grotere calamiteiten zal de verontreinigde grond onmiddellijk ontgraven en
afgevoerd te worden naar een erkend grondreinigingscentrum. In de ontgraven zone
worden vervolgens een aantal controlestalen genomen door een erkend bodemsaneringsdeskundige om na te gaan of de verontreiniging volledig werd verwijderd. Indien dit
niet het geval is, zal verder ontgraven worden tot de verontreiniging volledig verwijderd
is. Grotere calamiteiten zullen steeds door een erkend bodemsaneringsdeskundige opgevolgd worden.
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1.4.5

Werkuren, gegenereerd verkeer en transportroutes

1.4.5.1

Werkuren
Er wordt enkel gewerkt op weekdagen en buiten het bouwverlof (3 weken in juli/augustus).
Er wordt daarbij enkel gewerkt (aanvoer gronden, afvoer leem, werken op het terrein)
tussen 7u en 19u.

1.4.5.2

Gegenereerd transport
De leemwinning over de resterende oppervlakte beschikbaar voor leemwinning (zie hoger) bedraagt ca 250 000 m³ (gekubeerd 271 548 m³ maar met inbegrip van de teelaarde
die ter plaatse blijft).
De heraanvulling met zuivere gronden werd eveneens gekubeerd. Deze bedraagt ca
659 000 m³ (na voltooiing van de ontginning) en bestaat uit volgende deelvolumes :
·
·
·
·

Heraanvulling zuidelijke zone tot oorspronkelijk maaiveld : 132 381 m³
Volume in min voor realisatie wadi in zuidelijke zone : 10 000 m³
Heraanvulling noordelijke zone tot oorspronkelijk maaiveld : 500 390 m³
Volume in surplus voor realisatie ontworpen reliëf noordelijke zone (+ landschapsberm – WADI) : 36 023 m³

De totaal gegenereerde mobiliteit wordt bepaald door de leemwinning én de grondaanvoer, hetzij ca 909 000 m³. Er is immers geen gecombineerd vervoer mogelijk om meerdere redenen :
·

·

·

De leem is bestemd voor de keramische sector en de uitgegraven bodem betreft
grondoverschotten van infrastructuurwerven. Herkomst en bestemming zijn dus
helemaal niet dezelfde.
Zuivere leem en niet-verontreinigde gronden kunnen niet achtereenvolgens in
dezelfde vrachtwagens geladen worden zonder deze tussentijds telkens volledig
borstelschoon te maken. Dit gelet op de zeer zware kwaliteitseisen vanuit de keramische sector waar de leem naar toe gevoerd wordt.
Er is hoe dan ook veel meer grond aan te vullen (659 000 m³) dan er nog leem af
te graven is (250 000 m³).

Voor de snelheid van aanvulling is de initiatiefnemer afhankelijk van de markt. Er wordt
in deze projectbeschrijving en de milieubeoordeling uitgegaan van 2 uiterste scenario’s :
·
·

De snelst mogelijke totale realisatie van het project, in casu op 10 jaar.
De meest in de tijd gespreide realisatie van het totale project, in casu op 20 jaar
(waarvan 1 jaar voor eindafwerking)

Gegenereerd verkeer voor deze uiterste scenario’s :
·

·

Gespreide realisatie : Gerekend aan 18 m³ per vrachtwagen, 200 werkdagen per
jaar en een totale maximale duurtijd van 19 jaar levert dit 13,3 vrachtwagens per
dag, hetzij 26,6 vrachtwagenbewegingen per dag.
Snelle realisatie : Gerekend aan 18 m³ per vrachtwagen, 200 werkdagen per jaar
en een totale maximale duurtijd van 10 jaar levert dit 25,2 vrachtwagens per dag,
hetzij 50,4 vrachtwagenbewegingen per dag.
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1.4.5.3

Ontsluiting naar de Denderhoutembaanµ
De uitgetekende ontsluiting naar het hoofdwegennet is het resultaat van enerzijds een
grondige afweging van ontsluitingsalternatieven (zie hoofdstuk 4. Bijlage) en anderzijds
meervoudig overleg met het Schepencollege van de Stad Ninove.
Vanaf het projectgebied wordt alle verkeer geleid via een door de initiatiefnemer O.D.M.
zelf aan te leggen tijdelijke ontsluitingsweg. Deze tijdelijke ontsluitingsweg is weldoordacht en heeft tot doel:
·

·

·

Het hoofdwegennet te bereiken op een manier die minimale hinder veroorzaakt
voor omwonenden (geen woningen langs tracé en dichtst gelegen woningen op
240 m in de Poeldeniersweg)
de Jagersweg (geklasseerde buurtweg) zelf te vrijwaren van elk vrachtverkeer en
beschikbaar te houden voor wandelaars en occasionele mountainbikers (door zijn
zeer smal gabariet en staat is de Jagersweg niet geschikt voor overige fietsers
noch landbouwverkeer.
de bestaande haag- en bosstructuren maximaal te vrijwaren.

De weg wordt door de initiatiefnemer aangelegd, onderhouden en gefinancierd maar
heeft een publiek karakter. Hij is ook toegankelijk voor oa landbouwverkeer.
De ontsluitingsweg wordt aangelegd in een semi-verharding met gebroken kalksteen of
gebroken porfier bovenop een geotextiel. Aan de basis wordt grove kalksteen of porfier
(0-40 mm) voorzien over een dikte van 40 cm. De toplaag (10 cm dik) van de weg wordt
afgewerkt met een fijnere fractie van kalsteen of porfier (0-32 mm).
Figuren : Profiel aan te leggen weg

Deze weg loopt over private eigendommen. De initiatiefnemer heeft toelating voor aanleg
van deze ontsluitingsweg via een overeenkomst met de eigenaar van de betreffende percelen.
Deze tijdelijke ontsluitingsweg is voorzien als volgt :
·

bij het verlaten van het projectgebied net noordelijk van de Jagersweg (Buurtweg
nr 37) op privédomein (perceel 396 H).

·

Net voor het bestaande bos wordt de Jagersweg gekruist

·

De weg loopt verder op de aanpalende akker zuidelijk van de Jagersweg (eveneens privé-eigendom - percelen 398C, 399A en 399B)

·

Na een 90°-bocht wordt ten zuidwesten van de Poeldeniersweg op perceel
399Aen 399B uitwijkmogelijkheid voorzien (voor kruisend verkeer).

·

De weg maakt verder gebruik van de Poeldeniersweg zelf (semiverharde weg enkel gebruikt door landbouwverkeer).

·

De weg buigt vervolgens af in noordoostelijke richting doorheen percelen 371W
en 371T om tot slot loodrecht aansluiting te maken met de Denderhoutembaan.
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De tijdelijke ontsluitingsweg heeft een gemiddelde breedte van 3 meter. De interne wegenis verbreedt enkel naar 6 meter voorafgaand aan de aansluiting met de Denderhoutembaan om vlotte kruisingen mogelijk te maken en elke verkeershinder op de Denderhoutembaan bij in- en uitrijden te vermijden.
De lengte is als volgt :
·
·
·

Ca 580 m nieuwe (tijdelijke) weg parallel aan de Jagersweg
De bestaande Poeldeniersweg (wordt niet gewijzigd)
Ca 280 m voor de (tijdelijke) verbinding tussen de Poeldeniersweg en de Denderhoutembaan

De aanleg van de ontsluitingsweg is onlosmakelijk verbonden met het project en maakt
dus deel uit van het aanvraagdossier omgevingsvergunning.
Figuren : Indicatief overzichtsplan aan te leggen tijdelijke, publieke ontsluitingsweg inclusief uitwijkstroken
(indicatief aangegeven)

Onderstaand plan geeft een overzicht van de wegenis. Bruin gekleurde zones betreft aanleg van tijdelijke wegenis op privé eigendom. Geel gekleurde zones betreft gebruik van de
openbare weg (stuk van de Poeldeniersweg). De paarse zones betreffen de voorziene uitwijkstroken.
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Noord

Figuren : Detailplan Overzichtsplan aan te leggen ontsluitingsweg inclusief uitwijkstroken
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Figuren : Indicatieve weergave werfweg op luchtfotobeeld
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Figuren : Foto-opnames met indicatieve weergave van de interne weg
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1.4.5.4

Transportroute vanaf de Denderhoutembaan naar het hogere wegennet
Het verdere transport verloopt via de expresweg (N28 / N45) naar de E40 (complex Aalst).
De expresweg kan worden bereikt via 2 routes :
-

In zuidelijke richting via de Denderhoutembaan – Aalstersesteenweg N45 naar de
expresweg N28 – afstand 2,8 km
In noordelijke richting via de Denderhoutembaan – Nieuwstraat – Dwarsstraat –
Borrekent – Schoolstraat - Iddergemsesteenweg – expresweg N45 – afstand 4,9
km

De verdeling over deze transportroutes zal worden besproken met de betreffende schepencolleges waarbij een verdeling kan worden uitgewerkt die rekening houdt met tijdsvensters in functie van verkeerspieken of schooltijden, rijrichting, … enz
Figuur : Transportroute vanaf de Denderhoutembaan in noordelijke richting naar de expresweg

Figuur : Transportroute vanaf de Denderhoutembaan in zuidelijke richting naar de expresweg
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1.4.6

Verantwoording van het project

1.4.6.1

Verantwoording van de leemontginning
GEBRUIK VAN LEEM

Leem vormt, samen met klei, wegens de plastische eigenschappen, de belangrijkste keramische grondstof. Leem en klei vertonen een bijna oneindige verscheidenheid in samenstelling en eigenschappen, en zijn een relatief goedkoop uitgangsmateriaal aangezien ze
veelvuldig en ondiep voorkomen. Elk type van klei (bruine klei, blauwe klei, vette klei en
magere klei) en leem (roodbakkende leem en geelbakkende leem) heeft zijn eigen specifieke toepassingsmogelijkheden.
Enkele technische karakteristieken van leem zijn:
·

Roodbakkende leem is zeer makkelijk verwerkbaar, zelfs in eenvoudig, weinig regelbare installaties zoals veldsteenbakkerijen.

·

De verwerking van geelbakkende leem stelt, gezien de hoge kalkgehaltes, specifieke vereisten die enkel in productie-eenheden met een goed controleerbaar
productieproces kunnen uitgevoerd worden.

Leem wordt gebruikt in de productie van hoog gewaarde handvormgevelstenen. Leem
wordt ook hoe langer hoe meer aangewend door de steenbakkerijen om deze bij de klei
te vermengen (gebruik van geelbakkende leem om de zwaveluitstoot te verminderen).

Algemene opmerking:
Tijdens het bakproces van klei grijpen emissies plaats van SOx, HF, HCl en VOS. Om dergelijke emissies te verminderen,
dienen de steenbakkerijen rookgasreinigingsapparatuur te installeren. Daar deze investeringen niet voor alle steenbakkerijen haalbaar zijn, neemt het aantal steenbakkerijen jaarlijks sterk af. De productiecapaciteit per locatie-eenheid vergroot
zodat de totale productiecapaciteit behouden blijft en zelfs vergroot t.o.v. de vroegere situatie. Omwille van deze reden
neemt de vroegere trend, waarbij een verwerkingseenheid van leem (en klei) bijna altijd nabij de groeve gelegen is, af en
ontstaan er bijgevolg grotere afstanden tussen de leemvoorraad en de verwerkingseenheden en is het zelfs zo dat er grote
productie-eenheden voorkomen op locaties waar er geen leem voorkomt. In het Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan
staat vermeld dat leem, in tegenstelling tot de grondstof voor gewone baksteen, vanuit economisch standpunt transporteerbaar is over grotere afstanden.

HET ONTGINNINGSGEBIED TE NINOVE IN HET BOD

In het ‘Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan – Vlaamse Leemstreek’ (definitief vastgelegd
op 23 juli 2010) werd de leembehoefte voor het oppervlaktedelfstoffengebied OostVlaanderen/Vlaams-Brabant en Zuid-Limburg berekend. Het gaat om een 12-tal verwerkingseenheden die het leem afkomstig van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen verwerken en 5 verwerkingseenheden die het leem afkomstig van Zuid-Limburg verwerken. De
leembehoefte bedraagt:
·

roodbakkende leem: 627.928 m³/jaar (333.628 m³/jaar in Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant en 294.300 m³/jaar in Zuid-Limburg);

·

geelbakkende leem: 343.019 m³/jaar (186.159 m³/jaar in Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant en 156.860 m³/jaar in Zuid-Limburg);
→ totaal: 970.947 m³/jaar.
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De leembehoefte die voor deze delfstoffengebieden werd berekend, dekt een veel ruimere behoefte dan de bedrijven die gelokaliseerd zijn binnen dit delfstoffengebied zelf.
Het ontginningsgebied Hof Ter Duyst te Ninove, voorwerp van dit project, bevat zowel
roodbakkende leem als geelbakkende leem.
Volgens de – zeer ruwe – kubering in het BOD bedroeg de leemreserve :
·
·

82 000 m³ roodbakkende leem
123 000 m³ geelbakkende leem

Volgens de gedetailleerdere kubering door een landmeter uitgevoerd voor deze screening
bedraagt het ontginbaar leemvolume ca 250 000 m³ (niet nader opgesplitst in roodbakkende en geelbakkende leem)
DE GROEVE ALS BUFFER/RESERVEVOORRAAD VOOR STEENBAKKERIJEN

De door de steenbakkerijen gevraagde leemgrond wordt zoveel mogelijk (als secundaire
grondstof) gerecupereerd vanuit o.a. infrastructuurwerken (vb. uitgraving bedding voor
TGV) en bouwprojecten (kantoorgebouwen, parkeergarages, ..).
De beschikbaarheid van leemgronden vanuit infrastructuurwerken en grote bouwprojecten kan echter niet continu gegarandeerd worden.
Uit het oogpunt van de bedrijfszekerheid van steenbakkerijen is de afhankelijkheid van
een discontinue bron echter onaanvaardbaar in het licht van de zware kapitaalintensieve
investeringen. Naast deze bron van secundaire grondstoffen is dan ook een permanent
aanspreekbare voorraad vereist. Ontginningsgebieden vormen dergelijke permanente
aanspreekbare voorraadbronnen.
Specifiek m.b.t. het ontginningsgebied te Ninove wordt een beperkt deel van de leem gebruikt in de plaatselijke steenbakkerij Hove. Het gros van de leem wordt echter afgevoerd
naar steenbakkerijen verspreid over het ganse land: Wienerberger Absheide (Beerse),
Wienerberger Steenbakkersdam (Beerse), NV Desimpel Kortemark industries, SA Briqueterie de Péruwelz, Vandemoortele, Wienerberger Rumst en SVK (Sint-Niklaas).
De centrale ligging van het ontginningsgebied te Ninove is een belangrijk voordeel voor
de voorziening van de steenbakkerijen.
Daar dit gebied functioneert als een buffervoorraad, zal niet steeds worden ontgonnen,
maar in campagnes. Ontginning gebeurt enkel wanneer onvoldoende leem vrijkomt uit
infrastructuurwerken of grote bouwprojecten die bruikbaar is in het productieproces.
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1.4.6.2

Verantwoording van de heraanvulling met zuivere gronden en herbebossing
In Vlaanderen zijn er zeer grote overschotten zuivere gronden afkomstig van infrastructuurwerken en bouwprojecten. Zeker in de zogenaamde Vlaamse ruit en de rand van
Brussel zijn de volumes belangrijk. De berging van deze gronden in een ten aanzien van
het herkomstgebied gunstig gesitueerde groeve, wat in casu het geval is voor Ninove, is
een duurzame oplossing voor deze gronden.
De driehoekscombinatie van selectieve leemafgraving op infrastructuurwerven voor de
steenbakkerij, met het ‘aanvullend’ ontginnen van leem uit een groeve en met het her
aanvullen van de groeve met de niet bruikbare zuivere gronden van infrastructuurwerven
is zowel op vlak van ruimtegebruik (dubbel gebruik ontginningszone), als van materialenbeheer (maximaal sparen natuurlijke rijkdommen) een duurzame oplossing. De initiatiefnemer O.D.M. is precies gespecialiseerd in deze combinatie.
Vermits heraangevuld wordt tot het oorspronkelijke niveau wordt de morfologie van het
oorspronkelijke landschap hersteld. Finaal komt dit ook de beschermde holle wegen ten
goede.
De aanvulling en bebossing leiden tot een stadsbos voor Ninove wat de invulling is die
door het recente PRUP wordt beoogd.
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2

BELANGRIJKSTE BELEIDSMATIGE EN JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN
De voor het project relevante ruimtelijke beleidskaders zijn weergegeven in onderstaande
tabel.
Tabel : Ruimtelijk relevante juridische of beleidsmatige randvoorwaarden
Bestemmingsplan
Gewestplan

Het ontginningsgebied is op het gewestplan aangeduid als ontginningsgebied met nabestemming landbouw zoals blijkt uit nevenstaande kaart. Het gewestplan werd voor het projectgebied evenwel vervangen door het onder besproken PRUP.
Het projectgebied betreft geen Herbevestigd Agrarisch Gebied
Ten noorden van het projectgebied is op het gewestplan een reservatiestrook voor een aan te leggen hoofdverkeersweg gelegen.
Deze weg hoofdverkeersweg zal evenwel niet worden gerealiseerd.

PRUP Stedelijk groengebied Hof Ter Duyst
(PRUP Afbakening KSG Ninove)

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied
Ninove heeft het ontginningsgebied waar het projectgebied betrekking op heeft, de nabestemming ‘randstedelijk recreatief
groengebied’ gekregen.
Het stedenbouwkundig voorschrift laat ontginning van het gebied
toe. Wanneer de ontginningsactiviteit wordt stopgezet, treden de
voorschriften van het randstedelijk recreatief groengebied in werking.
Het gebied wordt hierbij bestemd voor bos-, landschaps- en natuurherstel en –ontwikkeling in functie van en gericht op recreatief
gebruik. De recreatieve functie primeert hierbij. Het plan beoogt
zachte recreatie. De functies natuur en landschap zijn daaraan ondergeschikt.

VLM – Ruimtelijke ontwikkelingsvisie
Ontginningsgebied Hof Ter Duist, februari
2008

De VLM heeft in 2008 een geïntegreerde ontwikkelingsvisie opgesteld met betrekking tot de nabestemming van het ontginningsgebied in het projectgebied.
De visie voorzag om het noordelijk ontginningsgebied voor 30% in
te planten met inheems bosgoed. Voor het zuidelijk ontginningsgebied koos de visie eveneens een aanplant met inheems bosgoed
en tevens de realisatie van reliëfsverschillen in functie van de realisatie van een speelbos.
Deze visie heeft geen statuut. Evenwel wordt in het aangevraagde
project verder gebouwd op de visie stadsbos die in deze ontwikkelingsvisie is opgenomen.
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Natuurbehoud
Vlaams Ecologisch Netwerk

Op ongeveer een kilometer ten zuidwesten van het projectgebied
bevindt zich een VEN-gebied (GEN) langs de Molenbeek te Outer.
Gelet op de grote afstand is dit niet relevant.

Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijngebied/
Ramsargebied

Er bevindt zich geen dergelijke gebied binnen een straal van 4 km
van het projectgebied

Vergunningsplicht en verbod op het wijzigen van bepaalde kleine landschapselementen

Kwetsbare kleine landschapselementen en zeldzame vegetaties
mag niemand wijzigen, tenzij via een ontheffing van dit verbod.
Hieronder vallen ook holle wegen.
Langsheen het projectgebied bevindt zich een holle weg in de Lindestraat. Het project raakt evenwel niet aan deze holle weg. Bij
de ontginning wordt immers minstens 10 m beschermstrook ten
opzichte van de kruin van de holle weg intakt gelaten. Bij de bosaanleg na grondaanvulling wordt een minstens 20 m brede strook
niet bebost zodat verdrukking van de holle weg uitgesloten is.

Onroerend erfgoed
Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli
20131
Besluit van de Vlaamse Regering van 16
mei 2014 betreffende de uitvoering van
het onroerend erfgoeddecreet
Archeologiedecreet (1993) + Archeologiebesluit (1994)

Het onroerend erfgoeddecreet omvat een overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen. Het hoofdstuk over archeologie in het Onroerend erfdecreet
wordt pas van kracht wanneer er voldoende erkende archeologen
zijn. In de loop van 2016 zal het Agentschap Onroerend Erfgoed
bekend maken wanneer dat aantal is bereikt.
Tot de in werking treding van voornoemd hoofdstuk blijft het Archeologiedecreet van 1993 van toepassing, aangevuld met de bepalingen uit het bijhorende Archeologiebesluit.
Het projectgebied is niet gelegen in en grenst niet aan een ankerplaats. De meest nabijgelegen ankerplaats bevindt zich op meer
dan 1,5 km ten zuidwesten van het projectgebied en betreft de
‘Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos’ (A40061).
Ter hoogte van het projectgebied zijn de holle weg van de Lindestraat en de Ruysbroeckbaan als landschap beschermd.
Het project raakt evenwel niet aan deze holle wegen. Bij de ontginning wordt immers minstens 10 m beschermstrook ten opzichte van de kruin van de holle weg Lindenstraat intakt gelaten.

1

Gewijzigd bij decreet van 4 april 2014 (Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014)
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Ook ten aanzien van de Ruysbroeckbaan wordt 10 m beschermstrook gehandhaafd. Bij de bosaanleg na grondaanvulling wordt
een minstens 20 m brede strook niet bebost zodat verdrukking
van de holle weg uitgesloten is.
De ringoven J.Hove aan het einde van de Lindendreef is in de inventaris van het Bouwkundig erfgoed opgenomen als bouwkundig
relict.
Waterbeheer
Beheer onbevaarbare waterlopen
Klassering Waterlopen
Functietoekenning waterkwaliteit

Een 500-tal m ten noorden van het projectgebied stroomt de Oliemeersbeek. Stroomopwaarts van de Lindestraat is de waterloop
als categorie 3 geklasseerd, stroomafwaarts als categorie 2. De waterloop heeft als kwaliteitsdoelstelling basiswaterkwaliteit.
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3

SCREENING VAN DE MOGELIJKE EFFECTEN

3.1

Bodem en water

3.1.1

Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
RELIËF

Het ontginningsgebied is gelegen op de kruin en zuidoostelijke flank van een rug tussen 2
valleien, ic zijvalleitjes van de Dender. Op de reliëfkaart hieronder is dit duidelijk te zien.
In de 2 zones die reeds in het verleden ontgonnen werden, i.c. in de zuidelijke ontginningszone en in het zuidoostelijke gedeelte van het noordelijk ontginningsgebied, bevindt
het maaiveld zich momenteel tussen +30 en +32,5 m TAW. In het noordwestelijk gedeelte
van het noordelijk ontginningsgebied dat nog niet werd ontgonnen, reikt het maaiveld tot
boven de +42,5 mTAW.
Kaart : Reliëfkaart

PEDOLOGIE

De bodemkaart van het projectgebied en omgeving is weergegeven op de onderstaande
kaart.
In en rond het projectgebied is hoofdzakelijk een droge (.b.) leemgrond (A..) met textuur
B horizont (..a) aanwezig. Het projectgebied is dan ook gelegen op een droge kouter.
Langs de beken op enige afstand van het projectgebied zijn de leemgronden vochtig tot
nat.
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De bodems zijn zeer geschikt als productieve cultuurgronden voor veeleisende gewassen
en uitstekend geschikt voor o.a. fruitteelt.
Kaart : Bodemkaart

GEOLOGIE

Op basis van de geologische informatie zoals geraadpleegd op http://www.geopunt.be
blijkt dat het Quartair dek ter hoogte van het projectgebied meer dan 20 m dik is. Deze
Quartaire laag bestaat hoofdzakelijk uit leem.
Onder het Quartair zit de Formatie van Kortrijk, mb het Lid van Moen.
HYDROGEOLOGIE

Het grondwater bevindt zich ter hoogte van het projectgebied op ca 1 m onder de historische uitgravingen. Voor de zuidelijke ontginningszone is de grondwaterdiepte ca 30 m
TAW.
GRONDWATERKWETSBAARHEID

Het grondwater ter hoogte van het projectgebied is matig kwetsbaar.
GRONDWATERWINNINGEN

Er komen geen vergunde grondwaterwinningen voor binnen een straal van een kilometer
van het project.
OPPERVLAKTEWATERSYSTEEM

Het projectgebied situeert zich op de grens tussen de deelbekkens Ninoofse Meersen en
Middendender van het Denderbekken. Binnen het projectgebied zelf zijn geen waterlopen gelegen. Ongeveer 400 ten noorden van het projectgebied stroomt de Oliemeersbeek
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/ Kipsteenbeek in noordoostelijke richting Dender. Nog iets meer noordelijk (op ongeveer
1 km) stroomt de Molenbeek (VHAG-code 5986) in oostelijke richting. Op meer dan 500
m ten zuiden en zuidoosten van het projectgebied lopen resp. de Galgenvijverbeek en de
Snoekgracht in zuidelijke richting om via de Molenbeek (VHAG-code 5983) in de Dender
uit te monden.
Het projectgebied situeert zich niet in een overstromingsgevoelig gebied, een risicogebied
of recent overstroomd gebied. Langs beide Molenbeken komen zones recent overstroomd gebied voor.
Kaart : Situering waterlopen op de topokaart
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3.1.2

Screening van de mogelijke effecten
In de tabel hieronder zijn in de linker kolom de potentieel mogelijke effecten weergegeven rekening houdend met de ingreepgroepen :
·
·
·

Ontginning van leem
Heraanvulling met zuivere gronden
Eindafwerking met bebossing

In de rechterkolom wordt besproken of de effecten effectief te verwachten zijn, aangegeven of het project reeds maatregelen omvat om dergelijke effecten te voorkomen en
beoordeeld in welke mate de effecten ernstig zijn.
Deze informatie volstaat ook voor de zogenaamde watertoets.
Mogelijk effect
Bodemverdichting

Bespreking
Bodemverdichting kan veroorzaakt worden door het rijden met zwaar materieel
of door het stapelen van gronden. Bodemverdichting brengt een korrelstructuur
met een ongunstige water- en luchthuishouding met zich mee wat een lagere
(wortel)doorbaarheid creëert. Het risico op bodemverdichting is het grootst wanneer de werken in natte weersomstandigheden gebeuren en dit in de grootste
mate op klei- en leemgronden.
Dit effect kan theoretisch optreden tijdens de verschillende fasen maar is eigenlijk
maar relevant in de mate dat het tijdens de eindafwerking zou optreden of indien
gereden zou worden op afgewerkte delen of delen die niet ontgonnen worden.
In het project reeds genomen maatregelen (zie ook 1.4.2.3) :
In het project zijn de facto volgende maatregelen reeds door de ontginner voorzien :
-

Maximaal gebruik van interne werfwegen in gebroken puin

-

Er wordt niet met zwaar materiaal gereden over zones die afgewerkt
zijn of zones die niet ontgonnen worden

-

Indien dit uitzonderlijk toch gebeurt, bvb om de verbinding te maken
tussen 2 percelen, gebeurt dit op een werfweg in gecertificeerd baksteenpuin die naderhand verwijderd wordt

-

Maximaal streven naar onmiddellijk hergebruik van afgegraven teelaarde

Conclusie :
Met inachtneming van deze standaard in het project voorziene maatregelen worden geen nadelige effecten van bodemverdichting verwacht.
Gedeeltelijk verlies
geologisch profiel

Het verwijderen van de aanwezige leemlaag is inherent aan het project en de ligging in ontginningsgebied, dat een exploitatie van deze laag voorziet. Er zijn geen
cultuurhistorisch of wetenschappelijk waardevolle bodems aanwezig die hierdoor
verloren zouden gaan.
De volledige leemlaag beneden de grondwatertafel en 1 meter erboven blijven
onaangeroerd. Dit niet enkel omwille van grondwaterbescherming maar ook omdat de leem op die diepte overigens sowieso onvoldoende geschikt wordt als geelbakkende leem voor de steenbakkerijsector (te laag CaO-gehalte)
Conclusie :
Effect zowel ruimtelijk als naar ernst beperkt. Inherent verbonden aan ontginningsprojecten.
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Bodemerosie

Enkele delen van het projectgebied zijn erosiegevoelig. Het betreft de noordelijke
helft van de ontginningsput in het noordelijke ontginningsgebied, en het aanpalende perceel. De overige percelen binnen het projectgebied staan met een zeer
lage erosiegevoeligheid ingekleurd. Het perceel ten westen aanpalend aan de bestaande ontginningsput van het zuidelijk ontginningsgebied heeft een zeer hoge
erosiegevoeligheid.

Na het verwijderen van de vegetatielaag kan bodemerosie zich voordoen met afvloeiing van water- en bodemdeeltjes naar de lager gelegen percelen tot gevolg.
Dit effect van afvloeiing zal zich echter slechts tijdelijk voordoen, nl. tot op het
moment dat de percelen zelf ontgonnen worden. Vermits de percelen afgegraven
worden is het kwaliteitsverlies (voor landbouw) door erosie overigens irrelevant.
Bovendien zou eventuele erosie zich hoe dan ook voordoen in de richting van de
bestaande groeve waardoor deze geen andere landbouwterreinen impacteert.
Conclusie :
Effect mbt erosie voorafgaand en tijdens ontginning is verwaarloosbaar
Naarmate de terreinen heraangevuld worden, worden ze zo snel als mogelijk (en
dus gefaseerd) bebost. Bos is bovendien een bodembestemming die erg bodembeschermend is. Erosie onder bos wordt niet verwacht. Het bos heeft zelfs een
bufferende werking ten opzichte van erosie op hoger gelegen landbouwpercelen.
Conclusie :
Effect mbt erosie na herstructurering tot bos is verwaarloosbaar. Positief effect.
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Wijziging grondwaterkwetsbaarheid

Het gebied ligt binnen een uitgestrekte zone die slechts matig grondwaterkwetsbaar is.

De kwetsbaarheid van het grondwater zal tijdens de werken vergroten enerzijds
doordat de watervoerende laag minder beschermd wordt doordat de dikte van
de onverzadigde zone afneemt. De uitgraving van leem zal plaatsvinden tot ca 32
à 33 mTAW, maar alleszins met behoud van 1 m boven de grondwatertafel. De
grondwatertafel wordt hiertoe gemonitord via een paar peilbuizen.
Hierdoor verhoogt het risico op grondwaterverontreiniging indien er zich calamiteiten tijdens de ontginningsactiviteiten zouden voordoen (vb. vrijkomen van olie
door lekkende machines en voertuigen). Er zijn echter voorzorgsmaatregelen binnen het project voorzien om deze effecten te voorkomen (zie § 1.4.4.2)
Daar tegenover is het zo tijdens de ontginning minder eutrofiërende stoffen (o.a.
N) in het grondwater terecht zullen komen dan momenteel het geval is. Tijdens
de ontginning vindt immers geen landbouwactiviteit en ook geen bemesting
plaats. Bovendien vinden er naast de ontginningsactiviteiten geen andere activiteiten plaats die de grondwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden.
Conclusie
Niet significant effect tijdens ontginning owv de maatregelen standaard in het
project begrepen
Na de ontginning worden de ontginningsfronten terug afgewerkt met niet verontreinigde gronden waardoor een nieuwe beschermlaag gecreëerd wordt. De infiltratiekarakteristiek van die nieuwe bodem kan ingevolge de gehanteerde code
van goede praktijk niet sterk afwijken van de huidige. De grondwaterkwetsbaarheid zal na de werken bijgevolg slechts in geringe mate zijn gewijzigd.
De bebossing van het gebied heeft op zijn beurt een sterk grondwaterbeschermende werking aangezien bossen een zuiverende en bufferende werking hebben
ten aanzien van emissies via oppervlaktewater en via de lucht en bossen zelf niet
bemest worden. Reden waarom vele grondwaterbeschermingszones en zones
rond drinkwaterwinningen bebost zijn.
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Conclusie
De nabestemming en herstructurering (heraanvulling met zuivere gronden en bebossing) zijn grondwater beschermend.
Positief effect.
Risico bodem- en
grondwaterverontreiniging

Calamiteiten kunnen ontstaan door lekkende brandstoftanks en/of lekkende olieen brandstofleidingen van machines en voertuigen, of door morsen bij het vullen
van brandstoftanks. Dergelijke verontreiniging zou bestaan uit minerale olie.
De ontginner is op dit vlak ervaren en handelt volgens de voorzorgsmaatregelen
zoals ze zijn omschreven in de projectbeschrijving (zie § 1.4.4.2).
Conclusie
De kans op effecten wordt verwaarloosbaar geacht

Wijziging grondwaterpeil- en stroming

De ontginning betreft een droge ontginning. Er wordt steeds boven het grondwaterniveau gewerkt (1 m boven grondwater als diepste punt). De grondwatertafel
wordt hiertoe gemonitord via een paar peilbuizen. Er is ook geen enkele bemaling
voorzien. Uit ervaring met vele soortgelijke ontginningen van leem is bekend dat
neerslagwater in de groeve voldoende snel zal infiltreren waardoor afpompen
niet vereist is. Er is derhalve geen directe beïnvloeding van het grondwaterpeil
noch van de grondwaterstroming mogelijk.
Ook indirect is geen negatief effect te verwachten. Door de permanente vegetatie na afwerking (bos) zal minder water afstromen; anderzijds heeft de toekomstige bosvegetatie een licht grotere verdamping mogelijk. Het globaal waterbilan
na herstructurering van het gebied wijzigt niet significant ten opzichte van de huidige situatie.
Conclusie
Er is geen directe noch indirecte impact op de grondwatertafel of – stroming.

Overstromingsgevoeligheid

Het projectgebied is niet overstromingsgevoelig overeenkomstig de verschillende
overstromingsgevoeligheidskaarten.
Het project wijzigt daar niets aan, noch tijdens de ontginning, noch erna.
Conclusie
Geen impact

Natuurljike waterhuishouding

Momenteel dient, gelet op de diepte van de huidige ontginningsputten en het
landbouwgebruik in deze putten, het overtollig hemelwater afgepompt te worden om in zuidelijke richting te worden geloosd op het rioleringsnet. Dit is een
weinig duurzame situatie.
Na heropvulling zal het infiltrerende pakket zo groot zijn dat, zeker in combinatie
met de WADI’s en een bodemgebruik als bos geen enkele kunstmatige waterafvoer meer vereist zal zijn. Alle hemelwater wat in de projectgebieden valt of er
naar afstroomt (wat de noordelijke groeve betreft) zal met zekerheid van nature
kunnen infiltreren. Er dient niet langer gepompt. De natuurlijke waterhuishouding wordt (grotendeels) hersteld en alleszins verbeterd.
Conclusie
Dit dient als een positief effect van het project te worden beschouwd.
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3.1.3

Conclusie screening
De conclusie van de screening van het project op vlak van mogelijke effecten mbt de compartimenten bodem, oppervlaktewater en grondwater luidt derhalve dat het project door
zijn ligging en door de voorzorgsmaatregelen die in het project begrepen zijn, geen signicante effecten heeft.
Onder voorzorgsmaatregelen die binnen het project begrepen zijn, bedoelen we :
·

De droge ontginning boven grondwatertafel waarbij 1 m leem ter plaatse blijft
(zie beschrijving van dit projectkenmerk in § 1.4.1.1)

·

De waarborgen op vlak van kwaliteit van de aanvulgronden via de Vlarebo (zie §
1.4.2.2)

·

De oordeelkundige eindafwerking ifv nabestemming stadsbos (zie § 1.4.2.3)

·

De voorzorgen om bodemverdichting en vernietiging van bodemstructuur tegen
te gaan (zie § 1.4.2.3 en 1.4.3.1)

·

De voorzorgsmaatregelen om (bodem- en grondwater)verontreiniging tegen te
gaan (zie § 1.4.4.2)

[ 46 ]

Leemontginning, heraanvulling met zuivere gronden en aanleg stadsbos te Ninove | Deel 3 : Toetsing van de mogelijke effecten

3.2

Geluid

3.2.1

Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
De huidige immissiekwaliteit ter hoogte van het projectgebied werd in kader van deze
screening niet opgemeten, maar voldoet met zekerheid aan de milieukwaliteitsnorm. Het
betreft immers een rustige omgeving.
Onderstaand is een uittreksel uit de geluidskaarten wegverkeer (Lden) van de Vlaamse
Overheid gegeven.
Kaart : Uittreksel uit de geluidskaart voor regverkeer (Lden) (bron: Vlaamse Overheid)

Hieruit blijkt dat het projectgebied en onmiddellijke omgeving buiten de hindercontouren
van de hoofdwegenis (N45) vallen.
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TOETSINGSKADER GELUID

In VLAREM II, Bijlage 2.2.1, zijn de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht opgenomen. Het geluidsniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1 h. Deze parameter werd gekozen omdat deze een goede indicatie geeft van het aanwezige achtergrondgeluid en dus
van de geluidskwaliteit in de omgeving, omdat incidentele lokale pieken eruit gefilterd
zijn.
Tabel: toepasselijke milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht dB(A) (Vlarem II, bijlage 2.2.1)
Richtwaarden in dB(A)
Categorie

Overdag
(7-19 u)

’s avonds
(19-22 u)

’s nachts
(22-7 u)

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500m van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning

50

45

40

Het specifieke geluid voor een nieuwe inrichting of voor de verandering van een bestaande inrichting moet aan volgende voorwaarden voldoen:
·

Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk aan of hoger is dan de
milieukwaliteitsnorm van bijlage 2.2.1 van VLAREM II, moet de continue component
van het specifiek geluid, voortgebracht door de nieuwe inrichting beperkt worden
tot het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4 van VLAREM II vermelde richtwaarde anderzijds.

·

Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde
in de gebieden onder 2°, 3°, 5°, 8° of 9° van bijlage 2.2.1 van VLAREM II, moet de
continue component van
het specifiek geluid
voortgebracht door de
nieuwe inrichting voor
deze gebieden beperkt
worden tot de in bijlage
4.5.4 van VLAREM II bepaalde richtwaarde verminderd met 5 dB(A). Dit
wordt nog eens weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur: beslissingskader voor het bepalen van de toegelaten waarden
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3.2.2

Beschrijving van de emissies
Er kunnen effecten optreden tijdens de ontginning en de opvulfase.
De geluidsvermogenniveaus van de machines die de volledige ontginningsduur kunnen
worden ingezet zijn hierna weergegeven. Deze emissiegegevens werden in het kader van
eerder uitgevoerde ontginningsMER’s voor O.D.M. (MERs voor Lembeek en ontheffingsdossier voor Lennik en Volkegem) bekomen.
Tabel: Geluidsvermogenniveau van ingezet materieel

Waarden in dB(A) per octaafband (Hz)
Geluidsbron

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dB(A)

Graafmachine

72

92

98

98

99

97

89

78

105,1

Vrachtwagen

79

86

93

99

102

102

100

94

107,0
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3.2.3

Bestudeerde situaties
Drie situaties werden berekend :
·

Situatie 1 : leemontginning met volgende combinatie op maaiveld, meest zuidelijk gelegen binnen de uitbreiding van leemontginning :
o 1 doorlopende werkende grijpkraan
o 1 stationerende vrachtwagen
o 1 vertrekkende vrachtwagen
o 1 toekomende vrachtwagen

·

Situatie 2 : opbouw van de landschappelijke berm (3 à 5 m boven maaiveld),
dichtst bij de bebouwing gelegen, in de uiterste zuidrand van de noordelijke
groeve (oa perceel 423/2e) met volgende combinatie van materieel op maaiveld
o 1 doorlopend werkende bulldozer
o 1 kippende vrachtwagen
o 1 vertrekkende vrachtwagen
o 1 toekomende vrachtwagen

·

Situatie 3 : heraanvulling van de noordelijke groeve, na realisatie van de landschappelijke berm (3 à 5 m boven maaiveld) door volgende werkende combinatie
op maaiveld (vanaf bovenrand afkippen van gronden)
o 1 doorlopend werkende bulldozer
o 1 kippende vrachtwagen
o 1 vertrekkende vrachtwagen
o 1 toekomende vrachtwagen

Dit steeds voor de meest ongunstige situaties m.a.w. wanneer de wind waait van bron
naar ontvanger.
Het LAeq,1h wordt berekend op basis van een gehele werkduur van 1 uur. Uiteraard is dit
niet steeds het geval gelet op de discontinue aanvoer en zakt het geluidsniveau al met 3
dB(A) indien effectief maar ½ uur per uur gewerkt wordt.
Uiteraard is dit evenmin het geval indien de ontginning zich al een paar meter verdiept
afspeelt aangezien de graafmachine dan afgeschermd wordt van receptoren op maaiveld
door het afgravingsfront zelf.
De berekeningen zijn om deze reden een absolute worst case die zich in de praktijk wellicht slechts zelden en kortstondig zal voordoen.
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3.2.4

Screening van de mogelijke effecten
Vermits de ontginning enkel overdag in werking zal zijn, mag de bijdrage van de ontginning de grenswaarde van 45 dB(A) niet overschrijden en dit aan de meest nabijgelegen
woningen.
Situatie 1 : leemontginning
De leemontginning leidt nooit tot een overschrijding van de 45dB(A)-contour zelfs niet op
de meest zuidelijke grens, op maaiveld bij volcontinue activiteit en zonder landschappelijke berm. Dit omwille van de grote afstand tot de huizen.
Kaart : Modellering geluidsdrukniveau (worst case) voor situatie 1 (leemontginning op de zuidrand van de
geplande leemontginning)
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Situatie 2 : opbouw landschappelijke berm
De aanvulling van de meest zuidelijke rand van het ontginningsgebied met de opbouw
van de landschappelijke berm kan leiden tot een overschrijding van de 45dB(A)-contour
voor de eerste en tweedelijnsbebouwing (ca 35 huizen).
Het betreft echter een situatie die zich slechts kortstondig zal voordoen (ic tijdens de opbouw van de landschappelijke berm) maar waarvan de schermwerking voor de volledige
verdere exploitatie zeer nuttig zal zijn (zie situatie 3).
Om hoger genoemde redenen is de berekening ook een overschatting van de werkelijkheid (modellering bij volcontinue activiteit, op maaiveld en met meewind).
Kaart : Modellering geluidsdrukniveau (worst case) voor situatie 2 (aanleg landschappelijke berm op de zuidrand van het gebied)
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Situatie 3 : opvulling noordelijke groeve
Kaart : Modellering geluidsdrukniveau (worst case) voor situatie 3 : heraanvulling noordelijke groeve vanaf
maaiveld waaruit duidelijk afschermend effect van landschappelijke berm blijkt

3.2.5

Conclusie screening
Leemontginning en heraanvulling achter landschappelijke berm kunnen zeker plaats vinden zonder overschrijding van de grenswaarden.
Slechts voor de aanleg van de landschappelijke berm is een tijdelijke overschrijding te
verwachten van de 45 dB(A)-contour indien de grondverzetcombinatie volcontinu in werking is.
Globaal beoordeeld zijn de geluidsdrukniveaus van die aard dat geen noemenswaardige
geluidshinder te verwachten is. De meest kraan- en bulldozeractiviteiten zijn, omwille
van de beperkte intensiteit van aan- en afvoer, zeer discontinu.
Eveneens werd geen rekening gehouden met bestaand groen dat behouden blijft tussen
de wijk en de ontginningsgebieden wat – minstens perceptief – een bufferend effect
heeft.
Met toepassing van de onderstaande maatregelen zijn de effecten beperkt en lokaal inpasbaar :
·

·

Een goed onderhoud (regelmatige smering, controle van de voorziene geluidsdempers, uitlaat, …) van de machines (graafmachine en wiellader) is noodzakelijk
zodat de geluidsemissie van de graafmachine en wiellader niet verhoogt.
Geen activiteit voor 7u of na 19u.
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3.3

Fauna en flora

3.3.1

Beknopte beschrijving van de referentiesituatie

3.3.1.1

Biologische waardering
Voor een algemene situering wordt verwezen naar de biologische waarderingskaart (zie
kaart onder).
ECOTOPEN BINNEN EN IN DE RAND VAN HET ONTGINNINGSGEBIED

Binnen de perimeter van het ontginningsgebied volgens het gewestplan komen onderstaande ecotopen voor volgens de BWK en eigen aanvullingen op het terrein.
Zuidelijk ontginningsgebied
De BWK geeft voor het zuidelijke ontginningsgebied een soortenarm grasland (hp) aan.
Een terreinverkenning leerde dat het perceel dienst doet als akker (Bl). De BWK waardeert
het perceel als complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen.
Met deze laatste worden vermoedelijk de begroeide taluds bedoeld. De vegetaties op de
taluds zijn op de BWK immers niet afzonderlijk ingetekend. Terreinbezoek leerde dat de
noordelijke talud aangeplant is (inmiddels in dichtwasfase) met Hazelaar, Ruwe berk, Veldesdoorn, Meidoorn, Haagbeuk, Plataan, Europese kardinaalsmuts … De zuidelijke en
oostelijke taluds zijn spontaan verbost met Schietwilg. Ook meidoorn en Ruwe berk komen sporadisch voor. In de hoek tussen de zuidelijke en oostelijke talud komen enkele
zware wilgen voor.
Noordelijk ontginningsgebied
De nog te ontginnen gedeelten van het projectgebied herbergen akkergrond (Bl). Een
klein perceel is bebost. De BWK kleurt dit perceel als waardevol in en labelt het als een
naaldhoutbestand zonder ondergroei (Pa). Het betreft in de praktijk een dicht volwassen
sparrenbos met in de zuid- en westrand een paar zware exemplaren Zomereik (tot 200
cm omtrek) en Winterlinde (ca 120 cm omtrek) en een enkel exemplaar Beuk (180 cm
omtrek) en Grauwe abeel.
Het noordelijk ontginningsgebied grenst langs de westelijke zijde aan een zeer waardevolle holle weg. Deze wordt voornamelijk gedomineerd door oude exemplaren Eenstijlige
meidoorn, Sleedoorn en Vlier. Sporadisch komt Gewone es en Rode kornoelje voor. Volgens het besluit landschapsbescherming zouden ook olmenklonen (Ulmus minor s.l.) als
relicten voorkomen. Meer noordelijk, aan de noordwestelijke hoek van het noordelijk
ontginningsgebied staan enkele zware volwassen populieren (14 stuks) tussen de akkerrand en de holle weg, met vlier in de ondergroei.
De reeds ontgonnen zone is op de BWK ingekleurd als soortenarm cultuurland (Hp) en als
complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen gewaardeerd.
Ook dit perceel bleek bij terreinbezoek in cultuur te zijn gebracht (Bl). De taluds van deze
ontgonnen zone zijn spontaan bebost met Schietwilg. Sporadisch komen ook andere soorten voor. De zuidelijke rand van het noordelijk ontginningsgebied heeft een dicht bebost
en natuurlijk ontwikkeld talud langsheen de Lindestraat met Schietwilg, Hazelaar en Ruwe
berk.
Helemaal zuidelijk in de rand van het noordelijk ontginningsgebied, ter hoogte van de
huizen in de Lindestraat geeft de BWK een zeer waardevol talud aan, met weelderige
struikvegetatie.
Onderstaand worden de KLE in of in de rand van het projectgebied gesitueerd, beschreven
en getoond aan de hand van fotomateriaal.

[ 54 ]

Leemontginning, heraanvulling met zuivere gronden en aanleg stadsbos te Ninove | Deel 3 : Toetsing van de mogelijke effecten

Kaart : Situering KLE

1

Dicht volwassen sparrenbos met in de zuid- en
westrand een paar zware exemplaren Zomereik
(tot 200 cm omtrek) en Winterlinde (ca 120 cm
omtrek) en een enkel exemplaar Beuk (180 cm
omtrek) en Grauwe abeel.

2

Rij zware volwassen populier (14 stuks) met onderetage van Vlier tussen akkerrand en holle
weg
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3

Groevetaluds spontaan verbost met Schietwilg.
Een enkel meidoorn of Ruwe berk kan voorkomen.

4

Dicht bebost en natuurlijk ontwikkeld talud
langsheen de Lindestraat met Schietwilg, Hazelaar, Ruwe berk.

5

Aangeplant talud (inmiddels in dichtwasfase)
bestaande uit Hazelaar, Ruwe berk, Veldesdoorn, Meidoorn, Haagbeuk, Plataan, Europese
kardinaalsmuts.

6

Enkele zware wilgen

7

Holle weg voornamelijk gedomineerd door
oude exemplaren Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en Vlier. Sporadisch komt Gewone es en
Rode kornoelje voor. Tevens olmenklonen als
relicten (cf. Besluit Landschapsbescherming).

ECOTOPEN IN DE NABIJE OMGEVING

Langsheen de Ruysbroeckstraat kleurt de BWK enkele percelen in als biologisch waardevolle graslanden. Deze graslanden zijn als graasweide in gebruik. Er bevindt zich ook een
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uitgestrekte hoogstamboomgaard, op de BWK als ‘hr-’ gelabeld. Opvallend zijn de geregeld voorkomende zeer waardevol beoordeelde houtkanten en begroeide taluds. Langsheen de Oliemeersbeek komen veelvuldig, vochtige zeer waardevolle ecotopen voor (Vn,
Sf, Mc, Lh…).
Meer ten zuiden van het projectgebied situeert de BWK eveneens waardevolle soortenrijke graslanden (Hp+) en nabij Hof Ter Duist heel wat eutrofe plassen (Ae) en andere
vochtige en natte ecotopen (Hfc, Mr, Lh, Sz) die als waardevol of zeer waardevol zijn ingekleurd.
Daarnaast komen er in de directe omgeving ook heel wat akkergronden op leem (Bl) voor.
Kaart : Biologische Waarderingskaart
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3.3.2

Screening van de mogelijke effecten
In de linkerkolom zijn de potentieel mogelijke effecten weergegeven rekening houdend
met de ingreepgroepen (welke gefaseerd uitgevoerd worden) :
·
·
·

Ontginning van leem
Heraanvulling met zuivere gronden
Eindafwerking met bebossing

Mogelijk effect
Verdwijnen en ontwikkeling van bestaande (vlakvormige) ecotopen

Bespreking
De meeste vlakvormige ecotopen binnen het projectgebied bestaan uit cultuurgrond (akker). De ecologische waarde hiervan is beperkt. Enkel een sparrenbosje
ter hoogte van de nog te ontginnen percelen bevat waardevolle elementen. Het
verdwijnen hiervan zal hieronder bij de effectgroep ‘verdwijnen en ontwikkelen van
KLE’ beschouwd worden.
Gezien in de nabestemming een randstedelijk recreatief groengebied geldt, waarbij
het gebied wordt bestemd voor bos-, landschaps- en natuurherstel en –ontwikkeling in functie van en gericht op recreatief gebruik, kan gesteld dat de ecologische
waarden van de vlakvormige ecotopen van het gebied eerder zullen toenemen.
Conclusie
Positief effect

Verdwijnen en ontwikkeling van KLE
(punt- en lijnvormige
ecotopen)

De holle weg ten westen van het noordelijk ontginningsgebied blijft gevrijwaard.
Vanaf de perceelrand die de kruin is van de holle weg wordt immers 10 m onaangeroerd gelaten. Bovendien zal een bosvrije bufferstrook van 20 m er ook na de
herstructurering voor zorgen dat de holle weg niet weggedrukt wordt door het bos
en ontstaat er vanaf 20 m een nieuwe bosrand die de ecologische waarde van de
holle weg versterkt.
Het sparrenbosje met enkele waardevolle inheemse loofbomen van een respectabele ouderdom, zal verdwijnen. Dit geldt evenzeer voor de houtkantbegroeiing op
de taluds van de reeds ontgonnen zones die zullen opgevuld worden. Enkel volgende taludbegroeiïng kunnen behouden blijven :
·

De zuidelijke rand van het noordelijke ontginningsgebied (ic langs de Lindestraat);

·

De zuidelijke en het oostelijke talud van het zuidelijke ontginningsgebied.

De nabestemming voorziet evenwel een groengebied bestemd voor bos-, landschaps- en natuurherstel en –ontwikkeling in functie van en gericht op recreatief
gebruik. Het zuidelijke bos zal daarbij een duidelijke recreatieve functie kennen
(speelbos). Het noordelijke bos zal een rustgebied voor fauna zijn. Aldus kan gesteld dat de ecologische waarde van het projectgebied gefaseerd zal toenemen.
Conclusie
De holle weg wordt niet beïnvloed.
Het verdwijnen van de bestaande KLE op de oude groeveranden en het verdwijnen
van enkele oudere loofbomen in de rand van het sparrenbosje is een negatief effect.
Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de geplande bosontwikkeling
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en bosrandontwikkeling in het volledige projectgebied die gefaseerd zullen verlopen. De netto ecologische effecten zijn positief en dit tijdens de verschillende fasen
van de ontginning gelet op de gefaseerde aanpak van het project.
Versnippering en barrièrewerking

Het projectgebied en omgeving is rijk aan lijnvormige landschapselementen: houtkanten, bomenrijen, holle wegen die een verbindende functie vervullen. Aan de
lijnvormige landschapselementen buiten het projectgebied en de holle weg die aan
het projectgebied grenst, wordt niet geraakt.
Gezien de beoogde nabestemming kan gesteld dat het projectgebied in de toekomst in zijn geheel een verbindende functie zal vervullen. Alleszins kan gesteld dat
de verbindende waarde niet zal afnemen.
Conclusie
Eerder positief effect

Akoestische verstoring

Zoals binnen de discipline geluid aangegeven, vormen de kranen en vrachtwagens
de voornaamste verstoringsbronnen. Andere verstoringseffecten worden verwaarloosbaar geacht. De verstoringsactiviteiten vinden slechts op een beperkte oppervlakte plaats, slechts enkele uren per dag en bovendien is het projectgebied gelegen
in een uitgestrekt akkergebied. In de omgeving zijn voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig. Milderende maatregelen zijn niet noodzakelijk.
Conclusie
Niet significant

Verdroging

Het betreft een droge ontginning, boven watertafel en zonder enige beïnvloeding
direct of indirect van het grondwater (zie discipline bodem en water).
De hydrografie van de holle weg wordt niet gewijzigd.
Conclusie
Geen effect

Verstoring door recreatief gebruik

Zowel tijdens de ontginning en heraanvulling van het volledige projectgebied als
na de aanleg van het speelbos in de zuidelijke groeve zijn deze gebieden potentieel aantrekkelijk voor gemotoriseerde recreatie (quad, motoren) en BMX.
Dit is evenwel uitdrukkelijk verboden. De zuidelijke zone is enkel toegankelijk
voor voetgangers. De noordelijke zone is een rustzone en in principe niet toegankelijk (wel beleefbaar vanaf de omringende buurtwegen).
Niettemin zijn volgende maatregelen van belang om dit verbod te doen naleven :
·

Handhaving door de exploitant tijdens de exploitatieduur

·

Afsluiting van de beide deelzones tijdens de exploitatie

·

Afsluiting (via dode of levende afsluiting) die enkel toegankelijkheid voor
voetgangers mogelijk maakt

Conclusie
Mits deze maatregelen worden genomen zijn geen effecten van verstoring door
ongecontroleerd of ongewenst recreatief gebruik op de natuur te verwachten.
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3.3.3

Conclusie screening
De conclusie van de screening van het project op vlak van mogelijke effecten mbt fauna
en flora luidt derhalve dat het project door zijn ligging en door de voorzorgsmaatregelen
die in het project begrepen zijn, netto positieve effecten heeft.
Deze neutraliseren ruimschoots het negatief effect van verlies van de KLE die momenteel
in de groeveranden voorkomen (in casu grotendeels spontaan ontwikkelde en ook een
aangeplante houtkant) en die in de rand van het sparrenbosje voorkomen.
Volgende voorzorgsmaatregelen die binnen het project begrepen zijn, zijn van belang om
tot deze beoordeling te komen :
·

Het beperken van de ontginning tot een droge ontginning (projectkenmerk
§1.4.1.1) waardoor verdroging van omliggende natuur zich niet voor kan doen.

·

De fasering van het project resulterend in een beperkte oppervlakte die gelijktijdig in ontginning of heraanvulling is en de gefaseerde aanleg van nieuwe natuur

·

De maatregelen ter bescherming van de holle weg, ic het onaangeroerd laten van
10 m vanaf de kruin / perceelrand (beschermingsstrook) en het niet bebossen van
20 m vanaf de kruin met oog op creatie interne bosrand.
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3.4

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

3.4.1

Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
ANKERPLAATSEN

Het projectgebied is niet binnen een ankerplaats of erfgoedlandschap gelegen. De meest
nabijgelegen ankerplaats bevindt zich op meer dan 1,5 km ten zuidwesten van het projectgebied en betreft de ‘Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos’
(A40061).
BESCHERMDE MONUMENTEN, LANDSCHAPPEN OF DORPSGEZICHTEN

De holle wegen en lijnvormige landschapselementen ten westen langs het projectgebied
en langs de Ruysbroekbaan zijn beschermd als landschap. Het beschermingsbesluit stelt
dat de landschappelijke-esthetische waarde van de holle wegen zich uit in de opname
ervan in wandelroutes van diverse verenigingen. Bovendien breken de holle wegen het
monotone uitzicht van het grootschalige landbouwlandschap. De wetenschappelijke
waarde van de holle wegen zit vervat in de vegetaties die ze herbergen en die met de tijd
zeldzamer worden.
Het beschermingsbesluit somt tal van ingrepen op die verboden zijn, of die slechts toegelaten zijn mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de bevoegde diensten.
Enkele relevante verboden zijn:
-

-

-

Het plaatsen van bovengrondse leidingen, palen en bakens
Elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding tot gevolg
kan hebben … welke van aard zijn het grondwaterpeil zodanig te beïnvloeden dat
de aanwezige fauna en flora op de bestaande beplantingen in gevaar worden gebracht.
Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein of
het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen en grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van grond en het aanleggen van opspuitterreinen
Het verharden van wegen en paden en het verbeteren ervan
Elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kan hebben
Het vernietigen of verzamelen van kruisachtige planten
Om het even welke activiteit die de rust en de stilte in het gebied zou kunnen
verstoren, inzonderheid het houden van testen, oefenritten en wedstrijden met
mechanische voertuigen, het bedrijven van georganiseerde ruitersport .

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de bevoegde diensten, zijn oa
verboden:
-

Het aanbrengen van levende of dode afsluitingen.
Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters
Het aanplanten en zaaien van heesters en kruiden op de bermen met een grazige
vegetatie
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BOUWKUNDIG EN ARCHEOLOGISCH ERFGOED

De ringoven J.Hove aan het einde van de Lindendreef is in de inventaris van het Bouwkundig erfgoed opgenomen als bouwkundig relict.
Ten noorden van de Oliemeersbeek, in de directe omgeving van de Lindestraat, komen
volgens de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) vindplaatsen voor met datering uit de
Romeinse tijd.
Op dit ogenblik zijn er geen archeologische vindplaatsen bekend binnen of palend aan het
projectgebied. Dat wil echter niet zeggen dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig kan
zijn.
LANDSCHAPSKENMERKEN EN KLE

Het reliëf in de omgeving is sterk golvend. Het ontginningsgebied is gelegen op de kruin
en zuidoostelijke flank van een rug tussen 2 valleien, ic zijvalleitjes van de Dender. Op de
reliëfkaart is dit duidelijk te zien.
Kenmerkend voor het studiegebied zijn het her en der voorkomen van houtkanten en
holle wegen, terwijl op andere plaatsen het ontbreken ervan het landbouwlandschap een
grootschalig karakter geeft.
Voor de bespreking van belangrijke KLE in de directe omgeving van het projectgebied verwijzen we naar de beschrijving van de discipline fauna en flora.
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3.4.2

Screening van de mogelijke effecten
In de linkerkolom zijn de potentieel mogelijke effecten weergegeven rekening houdend
met de ingreepgroepen :
·
·
·

Ontginning van leem
Heraanvulling met zuivere gronden
Eindafwerking met bebossing

Mogelijk effect

Bespreking

Verlies of verstoring
van erfgoedobjecten

In het projectopzet is voorzien dat er niet geraakt wordt aan de holle weg die als
landschap beschermd is. Dit omvat meerdere aspecten :
·

Geen ontginning dieper dan 1 m boven de grondwatertafel en geen wijziging an de hydrografie van de holle weg, noch direct noch indirect

·

Het vrijwaren van een beschermstrook die niet afgegraven wordt van
10 m tot de kruin van de holle weg, ic perceelrand.

·

Het vrijwaren van de eerste 20 m vanaf de kruin van de holle weg van
bebossing en vervolgens de creatie van een interne bosrand zodat deze
holle weg er niet door overgroeid wordt.

Zodoende kan gesteld worden dat het project niet resulteert in een directe of
indirecte impact op monumenten, beschermde landschappen of geïnventariseerd erfgoed.
Het plan-MER voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ninove, waar de
herbestemming van het projectgebied tot randstedelijk recreatief groengebied
mee is genomen bij de effectbespreking, zag de nabestemming die in dit project
invulling krijgt als positief ten aanzien van het omliggende erfgoed.
Een deel van de ontgonnen leem zal plaatselijk verwerkt worden in de steenbakkerij Hove met ringoven (opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed) en vormt
zo een garantie op behoud van dit erfgoed.
Conclusie
Geen effect
Verstoring van de
landschapsstructuur
en KLE

De ontginningsactiviteiten gaan gepaard met het verlies van KLE, namelijk de
houtkanten op de taluds van de reeds ontgonnen percelen en een klein naaldbosje met waardevolle elementen van loofhout met enige omvang.
Dit verlies wordt gecompenseerd door een herstel van de morfologie via heraanvulling met zuivere gronden en de bebossing van het volledige projectgebied
waardoor plaatselijk een nieuwe landschapsstructuur ontstaat die landschappelijk past in zijn omgeving.
In het plan-MER voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ninove, waar
de herbestemming van het projectgebied tot randstedelijk recreatief groengebied mee is genomen bij de effectbespreking, werd gesteld dat de beoogde bestemming van het projectgebied de ruimtelijke kwaliteit en de band met de open
ruimte versterkt. De effecten ten aanzien van het landschap en erfgoed van de
instelling van de beoogde nabestemming werden in het plan-MER positief beoordeeld omwille van de versterking van de landschappelijke structuur en de positieve impact op het omliggende erfgoed.
Conclusie
De impact van het project kan in globo als positief beschouwd worden ten aanzien van de structuur van het landschap.
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Verlies van bodemkundig erfgoed

Afgraving van de bodem kan er voor zorgen dat eventueel aanwezig bodemkundig erfgoed (archeologische sites), dat momenteel nog ongekend is, voorgoed
verloren gaat. Op basis van de aanwezigheid van gekende elementen in de omgeving, kan aangenomen worden dat er een zekere potentie bestaat binnen het
projectgebied.
Ongedocumenteerd verlies van het bodemkundig erfgoed wordt echter vermeden wanneer de wetgeving terzake gevolgd wordt :
·

Voorafgaandelijk aan de start van de ontginning wordt een archeologische prospectie uitgevoerd. Dit houdt in dat actief gezocht wordt
naar verborgen archeologische relicten en zones.

·

Wanneer zulke archeologische zones of monumenten aanwezig en voldoende waardevol blijken te zijn en nauwkeurig gelokaliseerd zijn, is
een archeologische opgraving aangewezen die de erfgoedwaarden in
de bodem omzet in een archeologisch archief (i.e.plannen, foto’s, allerlei stalen, tekeningen etc.).

·

Om de archeologische sites niet te vernietigen worden geen rupsbulldozers ingezet behalve in zones waar geen archeologische elementen
aanwezig blijken of waar de archeologische monumenten onderzocht
zijn.

·

Elke toevalsvondst dient binnen de 3 dagen gemeld te worden aan de
bevoegde Afdeling Monumenten en Landschappen en in onveranderde
staat bewaard te blijven.

Deze regelgeving en maatregelen zijn uiteraard enkel relevant voor de percelen
die nog ontgonnen zullen worden. De eerder – diep – ontgonnen groeven zijn
immers met zekerheid vrij van bodeminformatie.
Conclusie
Potentieel effecten maar toepassing regelgeving / goede praktijk vermijdt ongedocumenteerd erfgoedverlies

3.4.3

Conclusie screening
De conclusie van de screening van het project op vlak van mogelijke effecten mbt landschap, monumenten en archeologisch erfgoed luidt derhalve dat het project door zijn ligging en door zijn aanpak, geen effecten heeft op gekende erfgoedobjecten (oa de holle
weg) en eerder positieve effecten op de landschapsstructuur (herstel morfologie, bebossing).
De effecten op ongekende erfgoedwaarden, ic potentieel bodemkundig erfgoed, worden
beheerst door de regelgeving terzake die waarborgt dat deze niet ongedocumenteerd
verloren kunnen gaan.
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3.5

Mobiliteit

3.5.1

Beknopte beschrijving van de referentiesituatie
De route vanaf de groeve tot aan de Denderhoutembaan, via een aan te leggen tijdelijke
(publieke) ontsluitingsweg, is reeds beschreven in de projectomschrijving onder § 1.4.5.3.
Het verdere transport vanaf de Denderhoutembaan naar de expresweg (N28 / N45) en
verder naar de E40 (complex Aalst) kan op 2 manieren verlopen, zoals opgenomen in de
projectomschrijving onder § 1.4.5.4. :
-

In zuidelijke richting via Denderhoutembaan – Aalstersesteenweg N45 naar de
expresweg N28 – afstand 2,8 km
In noordelijke richting via Denderhoutembaan – Nieuwstraat – Dwarsstraat – Borrekent – Schoolstraat - Iddergemsestwg – expresweg N45 – afstand 4,9 km

De verdeling over deze transportroutes zal worden besproken met de betreffende gemeentebesturen waarbij een verdeling kan worden uitgewerkt die rekening houdt met
tijdsvensters in functie van verkeerspieken of schooltijden, rijrichting, eventuele wegeniswerken, … enz
Figuur : Transportroute vanaf de Denderhoutembaan in zuidelijke richting naar de expresweg

Figuur : Transportroute vanaf de Denderhoutembaan in noordelijke richting naar de expresweg

Voor deze routes en hun omgeving wordt de bestaande toestand kort omschreven.
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BESCHRIJVING TRACÉ ZUID (DENDERHOUTEMBAAN – AALSTERSTEENWEG – EXPRESWEG)
Denderhoutembaan

·

Hoofdzakelijk wonen

·

2X1 rijstrook; dichter naar Ninove toe is er geen scheiding meer van de

·

Tweerichtingsfietspad aan één zijde die op bepaalde plaatsen afge-

rijstroken
scheiden is van de weg .
o

Dichter bij Ninove is er geen afscheiding en wordt overgegaan naar een fietssuggestiestrook. Er is een overgang van
eenzijdige fietsvoorzieningen naar fietsstroken aan beide zijden

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/34)

·

Parkeerstrook

·

Verkeerlichten ter hoogte van kruispunt Denderhoutembaan x Aal-

·

Gelegen op busroute

stersesteenweg
·

Onderdeel van bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg (lokale weg type II)
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·

Kort deel is opgenomen in fietsknooppuntennetwerk (tussen Aalstersesteenweg en Langemuren)

Aalstersteenweg

·

Wonen en activiteiten

·

Schoolomgeving (Sint-Aloysius, groot leerlingenaantal)

·

2x1 rijstrook gescheiden door markering

·

Aanliggend verhoogde fietspaden en voetpaden

·

30 km per uur en 50 km per uur

·

Verkeerlichtengeregeld kruispunt ter hoogte van “Den Doorn”

·

Bovenlokale functionele fietsroute

(gevaarlijk kruispunt, wordt heringericht)
·

Geselecteerd als lokale verzamelweg

·

Ligt op een busroute (lijn 127)

BESCHRIJVING TRACÉ NOORD (DENDERHOUTEMBAAN – NINOOFSESTEENWEG – DORP - NIEUWSTRAAT – DWARSSTRAAT- BORREKENT – SCHOOLSTRAAT – IDDERGEMSESTEENWEG)

Ninoofsesteenweg

·

Open en halfopen bebouwing

·

2x1 rijstrook gescheiden door markering

·

Aanliggende gelijkvloerse fietspaden langs beide zijden / over
korte afstand verhoogd gelegen

·

70 km per uur en 50 km per uur

·

In de bebouwde kom zijn parkeervakken afgelijnd op de weg

·

De weg is onderdeel van een busroute (lijn 31 & lijn 34)

·

Bovenlokale functionele fietsroute

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg
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Dorpstraat

(Dender-

houtem)

·

Vrij dense open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie langs
de weg. 2x1 rijstrook zonder markering

·

Geen fietspaden. Aanliggende verhoogde voetpaden

·

50 km per uur

·

parkeervakken afgelijnd op de weg

·

Bovenlokale functionele fietsroute

·

Goede zichtbaarheid op kruispunt met Nieuwstraat

Nieuwstraat (Denderhoutem)
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·

Vrij dense open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie langs
de weg. Ter hoogte van de huizen zijn er op de meeste locaties
voetpaden.

·

1 rijvak in beide richtingen. Er zijn geen wegmarkeringen (uitgezonderd thv de kruispunten).
Totale breedte van de rijbaan is ca 6 m breed

·

De fietser rijdt er op de rijweg

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur

·

De weg is onderdeel van een busroute (lijn 32/33)

·

Het maakt geen deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsrou-

·

Geen onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

·

Vrij dense open bebouwing.

tenetwerk (BFF). Onderdeel van het lokaal fietsnetwerk

Dwarsstraat (Denderhoutem)

·

2x1 profiel zonder wegmarkeringen

·

Aanliggende fietspaden van de rijweg gescheiden door afwate-

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur

ringsgoten
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·

Het maakt geen deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF)

Borrekent

(Dender-

houtem)

·

Vrij dense open en halfopen bebouwing en activiteiten (handel).

·

2x1 profiel zonder wegmarkeringen

·

Fietsers rijden op de rijweg

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur en 30 km per uur

·

Behoort tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF)

·

Vrij dense open en halfopen bebouwing en activiteiten (handel).

Schoolstraat (Denderhoutem)

·

2x1 profiel zonder wegmarkeringen

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/32/33)

·

Verhoogde voetpaden die gebruikt worden als fietspad

·

De maximale snelheid bedraagt 30 km per uur

·

Behoort tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF)
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·

De basisschool St Aloysius is in de Zonnestraat gelegen op ca 50 m
van de Schoolstraat

Iddergemsesteenweg

·

Open, halfopen en gesloten bebouwing met woonfuncties

·

1 rijvak in beide richtingen, niet gescheiden met markering. Er zijn
voetpaden thv de woningen. De wegbreedte bedraagt ca 5,8 meter. De fietser rijdt er op de rijweg

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur.

·

Hoofdzakelijk voorrang van rechts, het hoogte van het kruispunt
met de N45 is er een verkeerslicht.

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/32/33)

·

Het maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenet-

·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

werk (BFF).
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3.5.2

Screening van de mogelijke effecten

3.5.2.1

Effecten van het werfverkeer over de tijdelijke (publieke) ontsluitingsweg op het langzaam verkeer en het landbouwverkeer
De voorziene ontsluitingsweg heeft een publiek karakter maar zal door zijn aard (gebroken porfier of kalksteen) en ligging zelf geen autoverkeer aantrekken maar uiteraard wel
landbouwverkeer. Mocht toch sluipverkeer met personenwagen ontstaan kan een
vrachtwagensluis of carterrammer worden aangebracht.
INTERFERENTIE MET HET BOVENLOKAAL, PROVINCIAAL EN LOKAAL FIETSROUTENETWERK

Fietsroutenetwerk Oost-Vlaanderen
Op het kaartje hieronder zijn de knooppunten en fietsroutes van het fietsroutenetwerk
Oost-Vlaanderen weergegeven. De geplande afvoerroute voor het project is met zwarte
pijlen aangegeven op de kaart.
De afvoerroute vanaf de groeve interfereert niet met het Fietsroutenetwerk Oost-Vlaanderen.

Kaart : Fietsroutenetwerk Oost-Vlaanderen & BLOSO MTB-route

Het MTB-netwerk
De MTB-route Krasjelroute komt tot op een kilometer van de groeve maar de afvoerroute
interfereert niet met deze of andere MTB-routes.
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INTERFERENTIE MET WANDELROUTES
Kaart : Galgenveldroute

Ter hoogte van het projectgebied komen verschillende wandelroutes voor.
Enerzijds is er de provinciale wandelroute Galgeveld. Dit is een wandeling van 10 km tussen Outer en Lebeke, die de wandelaar oa. door de holle weg aan de westzijde van het
projectgebied en via de Galgenveldbaan voert.
Ook de GR-route 5A (Wandelronde van Vlaanderen-Zuid) volgt het tracé van de Galgenveldbaan en buigt ter hoogte van het projectgebied naar het noorden via de holle weg
richting Oliemeersbeekvallei.
De afvoerroute vanaf de groeve dwarst deze wandelroutes niet.
INTERFERENTIE MET RUITER- EN MENROUTES

De tabaksroute is een 36 km lang ruiteren menpad dat start en eindigt op het
dorpsplein van Appelterre, deelgemeente
van Ninove.
De tabaksroute loopt deels over de Galgenveldbaan en verder ook over de Ruysbroeckbaan langs de oostzijde van het
ontginningsgebied.
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Kaart : Tabaksroute

De interne ontsluiting tussen de zuidelijke groeve en de noordelijke groeve dwarst deze
ruiterroute. Bij het uitrijden van de noordelijke groeve wordt de ruiterroute een tweede
maal gedwarst ter hoogte van de Ruysbroeckbaan.
Een omlegging van het ruiterpad, bijvoorbeeld via de holle weg, is een al te rigoureuze
maatregel aangezien het gebruik van de ruiterroute erg extensief is en bovendien quasi
volledig gebeurt in het weekend of op feestdagen. De ontginning van leem en aanvulling
met gronden is een exploitatie die enkel op weekdagen (en buiten het bouwverlof) zal
plaats vinden. Er is dus weinig interferentie in de tijd.
Bovendien is de intensiteit van dwarsing beperkt tot enkele tientallen (22,5 dwarsingen
per dag bij trage realisatie)
Vanuit het voorzorgsprincipe zouden in samenspraak met de gemeente waarschuwingsborden (bv.‘Opgelet wandelaars, ruiters, fietsers’, ‘Opgelet werfverkeer op weekdagen’…)
ter hoogte van de dwarsingspunten kunnen worden geplaatst.
INTERFERENTIE OP DE BUURTWEGEN VOOR LANGZAAM VERKEER EN LANDBOUWVERKEER

Los van de uitgestippelde en/of bewegwijzerde routes die hoger besproken zijn, zijn in
het gebied meerdere buurtwegen aanwezig die gebruikt kunnen worden door wandelaars, mountainbikers en fietsers :
·
·
·
·

Buurtweg 16 / Ruysbroeckbaan
Buurtweg 37 / Jagersweg
Buurtweg 47 / Poelderniersweg
Holle weg / Diepestraaten
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De interferentie wordt als volgt beoordeeld :
·

De Ruysbroeckbaan wordt loodrecht gedwarst bij het verlaten van de noordelijke
groeve naar de tijdelijke werfweg (zie § 1.4.5.3). De Ruysbroeckbaan wordt verder helemaal niet gebruikt door projectgebonden verkeer.
Maatregel : voorgesteld wordt hier waarschuwingsborden te plaatsen zowel voor
het vrachtverkeer als voor de gebruikers van de Ruysbroeckbaan.

·

De Jagersweg wordt gedwarst tussen percelen 396H en 398C waar de werfweg
de andere zijde van de Jagersweg opzoekt (zie § 1.4.5.3). De Jagersweg is dermate
dicht gegroeid dat deze enkel bruikbaar is voor wandelaars en mountainbikers.
De Jagersweg wordt verder door projectgebonden verkeer helemaal niet gebruikt.
De parallelle ontsluitingsweg langs de Jagersweg (lengte ca 580 m) betekent een
duidelijke verbetering voor landbouwverkeer.
Maatregel : voorgesteld wordt bij de dwarsing waarschuwingsborden te plaatsen
zowel voor het vrachtverkeer als voor de gebruikers van de Jagersweg en een
spiegel met zicht op de Jagersweg vanuit vrachtwagens komende vanaf de
groeve..

·

De Poelderniersweg wordt (over beperkte afstand) gebruikt als afvoerroute naar
de Denderhoutembaan (ic tussen Jagersweg enerzijds en kortsluiting naar Denderhoutembaan anderzijds, zie § 1.4.5.3). De Poelderniersweg is een semiverharde weg. De kwaliteit van de weg is er voldoende en zal tijdens het project door
de initiatiefnemer onderhouden worden. Dezichtbaarheid is er goed. Over dit
traject zijn geen conflicten te verwachten met langzaam verkeer of landbouwverkeer.

·

De nieuwe verbinding tussen de Poeldeniersweg en de Denderhoutembaan
(lengte ca 280 m) is een duidelijke verbetering voor landbouwverkeer.

Opgemerkt wordt dat de ontsluitingsweg op drie plaatsen uitwijkstroken voorziet (zie
plan in § 1.4.5.3) om kruising met landbouwverkeer of onderling kruisend vrachtverkeer
mogelijk te maken.
3.5.2.2

Effecten van het verdere transport richting E40
EFFECT OP DE VERKEERSDOORSTROMING OP HET WEGENNET

Onder § 1.4.5.2 is een begroting gemaakt van de te verwachten aantallen vrachtwagens
ten gevolge van het project. Hierbij is gewerkt met een minimaal en maximaal scenario,
resp. samenhangend met een trage en snelle realisatie.
Het aantal vrachtwagenbewegingen per dag werd als volgt begroot:
·
·

Trage realisatie (op 20 jaar)/minimaal scenario: 13,3 vrachtwagens per dag, hetzij
26,6 vrachtwagenbewegingen per dag.
Snelle realisatie (op 10 jaar)/maximaal scenario: 25,2 vrachtwagens per dag, hetzij 50,4 vrachtwagenbewegingen per dag.
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Omrekening naar personenauto-equivalenten (pae) geeft:
·

·

Trage realisatie/minimaal scenario:
13,3 x 2,5 = 33,25 pae per dag per rijrichting.
Er van uit gaand dat 15%2 hiervan zich in de ochtend- of avondspits bevindt, geeft
dit 5 pae in de spits.
Snelle realisatie/maximaal scenario:
25,2 x 2,5 = 63 pae per dag per rijrichting.
Er van uit gaand dat 10% hiervan zich in de ochtend- of avondspits bevindt, geeft
dit 9,5 pae in de spits.

Hierbij kan gesteld worden dat het door het project gegenereerd verkeer ten opzichte van
de totale intensiteit op de gebruikte lokale wegen beperkt is en op de primaire wegen (oa
expresweg N45) zelfs totaal verwaarloosbaar.
Hetzelfde geldt voor het effect van het project op de doorstroming van het verkeer. Eén
uitzonderling dient gemaakt voor de Schoolstraat te Denderhoutem (gelegen op de noordelijke afvoerroute) die nu reeds geconfronteerd wordt met hoge belastingen. Er is een
studie lopende om de verkeersknelpunten in de Molenstraat, Schoolstraat en A. de Backerstraat op te lossen of te milderen. In het bijzonder de Schoolstraat wordt geconfronteerd met hoge belastingen. Er zijn wachttijden t.h.v. het Kruispunt A. De Backerstraat/Molenstraat/Iddergemsesteenweg/Eigenstraat.
VERKEERSVEILIGHEID BIJ DE UITRIT OP DE DENDERHOUTEMBAAN

De uitrit van de tijdelijke semiverharde werfweg op de Denderhoutembaan is gepland in
de open ruimte, ver verwijderd van bebouwing en op een plek met goede zichtbaarheid
op het verkeer op de Denderhoutembaan uit beide richtingen.

Figuur : Zicht op de plek waar de ontsluitingsweg op de Denderhoutembaan zal aansluiten

De aansluiting van de tijdelijke ontsluitingsweg is haaks gepland op de Denderhoutembaan en het profiel van de werfweg laat de opstelling van vrachtwagens naast elkaar en
het kruisen van vrachtwagens toe.

2

Worst case aanname aangezien voor de afvoer van leem sowieso en voor de aanvoer van gronden in de mate van het
mogelijke de spits vermeden wordt. In de mate van het mogelijke wordt dit verkeer georganiseerd : voor de ochtendspits
(< 7 uur), tussen de ochtendspits en het middaguur (10-12 uur) en in de vroege namiddag (13.30-15.30)
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Figuur : Ontworpen aansluiting van de ontsluitingsweg op de Denderhoutembaan
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Maatregel : Gelet op het overgaan van een semi-verharde (tijdelijke) ontsluitingsweg naar
het verharde hoofdwegennet en het voorkomen van een te dwarsen fietspad langs de
Denderhoutembaan (Bovenlokaal Fietsroutenetwerk) zijn waarschuwingsborden op het
kruispunt werfweg – Denderhoutembaan aangewezen :
·

Op de werfweg om de vrachtwagenbestuurders attent te maken op de aanwezigheid van de fietsroute

·

Op het fietspad om fietsers attent te maken op het vrachtverkeer dat in en uit de
werfweg kan rijden

VERKEERSVEILIGHEID ZUIDELIJKE ROUTE

Er zijn relatief weinig aandachtspunten voor de zuidelijke route.
Zowel de Denderhoutembaan als de Aalstersesteenweg zijn voorzien van fietsvoorzieningen langs beide zijden.
De route passeert via een schoolomgeving met groot leerlingenaantal (Sint-Aloysius).
Er zijn werken gepland aan het kruispunt Den Doorn. Tijdens deze werken kan wellicht
beter de noordelijke route worden gebruikt.
VERKEERSVEILIGHEID NOORDELIJKE ROUTE

De route werd zo gekozen dat ze de dorpskern van Denderhoutem ontwijkt via Nieuwstraat, Dwarsstraat en Borrekent.
De route passeert ter hoogte van de Schoolstraat niet ver van de basisschool St. Aloysius
in de Zonnestraat (Denderhoutem)
Blijft als belangrijk aandachtspunt dat in de Nieuwstraat, Borrekent en Iddergemsesteenweg geen fietsvoorzieningen aanwezig zijn. Bovendien loopt langs Borrekent en Iddergemsesteenweg een Bovenlokale Fietsroute.
Het mobiliteitsplan van Haaltert meldt conflicten met vrachtverkeer, oa. doordat deze
over fietspaden rijden bij afslaande bewegingen van autoverkeer. Dit is voornamelijk toe
te schrijven aan de bundeling van de fietspaden met de rijweg. Door de toename van het
vrachtverkeer zouden deze conflicten potentieel kunnen toenemen.
CONCLUSIE

Samenvattend kunnen de effecten van het project op vlak van mobiliteit als aanvaardbaar
worden bestempeld gelet op de relatief lage intensiteiten en dit voor beide afvoerroutes.
Er wordt vanuit deze screening niettemin een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de
zuidelijke afvoerroute omwille van de kortere afstand tot de primaire weg, de verwachte
hogere verkeersveiligheid (betere fietsvoorzieningen) en de aanwezigheid van een capaciteitsknelpunt op de noordelijke route (Kruispunt A. De Backerstraat/Molenstraat/Iddergemsesteenweg/Eigenstraat)
Voorgesteld wordt :
-

De zuidelijke route maximaal te gebruiken,
De spitsmomenten aan de schoolomgeving St Aloysius maximaal te vermijden,
Jaarlijks de transportroute te evalueren en bespreken met het gemeentebestuur,
onder andere in het licht van geplande wegeniswerken.
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3.6

Mens – ruimtelijk-functionele aspecten

3.6.1

Beknopte beschrijving van de referentiesituatie m.b.t. functies
WOONFUNCTIE

De dichtstbijzijnde woningen bij het projectgebied bevinden zich in de woonwijk langs de
Plasveldlaan en de Lindendreef.
Foto’s : Dichtstbijzijnde woningen

Dichtstbij gelegen woningen aan de Lin- Dichtstbij gelegen woningen aan de Plasdendreef
veldlaan

Lindendreef

Plasveldlaan

WERKFUNCTIE

De percelen die ontgonnen zullen worden, zijn in landbouwgebruik (landbouwer in bijberoep), namelijk akkerland. Ook op de lager gelegen reeds ontgonnen percelen wordt momenteel aan akkerbouw gedaan. De oude steenbakkerij ligt net ten zuiden van de noordelijke ontginningszone.
RECREATIE

Op het vlak van recreatie kan verwezen worden naar de wandel- en fietsroutes in de buurt
en naar de ruiter- en menroute de tabaksroute zoals onder de discipline mobiliteit beschreven.
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3.6.2

Screening van de mogelijke effecten m.b.t. functies
In de linkerkolom zijn de potentieel mogelijke effecten weergegeven rekening houdend
met de ingreepgroepen :
·
·
·

Ontginning van leem
Heraanvulling met zuivere gronden
Eindafwerking met bebossing

Mogelijk effect

Bespreking

Verlies bestaand bodemgebruik

Door de ontginningsactiviteiten en de nabestemming als ‘randstedelijk recreatief
groengebied’ kunnen cultuurgronden permanent niet meer gebruikt worden voor
landbouwactiviteiten. Beide vormen van bodemgebruik, met name ontginning en
randstedelijk recreatief groengebied zijn echter in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen terwijl het huidig landbouwgebruik in de groeve (bestemd als stadsbos) dat niet is.
De tijdelijke ontsluitingsweg betekent een beperkte inname van landbouwgebied,
in casu een strook van 3 meter langsheen de Jagersweg enerzijds en tussen de
Poeldeniersweg en de Denderhoutembaan anderzijds. Het betreft maximaal een
verlies van 0,25 ha akkerland. Dit verlies is dus beperkt in oppervlakte en is tijdelijk (de weg wordt volledig verwijderd na het project, de onderliggende bodem
wordt losgemaakt en een teelaardelaag van ca 50 cm wordt aangebracht). De
impact is dus erg beperkt en behoort dan ook terecht tot de kleine werken (van
algemeen belang) met beperkte ruimtelijke impact.
Conclusie
Het effect op het functioneel bodemgebruik (ic landbouwgebruik) is als zeer beperkt te beschouwen.
Er gaat wel landbouwgrond verloren, maar hierbij dient vermeld dat het projectgebied niet als dusdanig is bestemd volgens de geldende bestemmingsplannen én
de landbouw op verlaagd niveau bovendien van minderwaardige kwaliteit is (oa
te nat, te weinig teelaarde).

Nieuw bodemgebruik

In het plan-MER voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ninove, waar de
herbestemming van het projectgebied tot randstedelijk recreatief groengebied
mee is genomen bij de effectbespreking, werden de effecten ten aanzien van de
socio-organisatorische aspecten (mens) positief beoordeeld daar de beoogde bestemming de ruimtelijke kwaliteit en de band met de open ruimte versterkt. De
beoogde bestemming sluit aan bij de potenties voor zachte recreatie die de omgeving van het projectgebied kenmerken.
Met de aanleg van een stadsbos na heropvulling wordt de landschapsstructuur
hersteld/versterkt en worden de recreatieve gebruiksmogelijkheden en de natuurwaarde van het gebied vergroot.
Conclusie
T.a.v. de recreatieve functie kan het project, m.n. de eindafwerking als speelbos,
voor deze effectgroep als duidelijk positief beschouwd worden.
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Visuele verstoring
ontginning en aanvulling

De projectlocatie is grotendeels van de omgeving (zeker naar omwonenden toe)
afgeschermd door opgaand groen. Daarnaast zal grotendeels op een lager maaiveldpeil gewerkt worden wat eveneens voor een visuele afscherming zorgt.
Conclusie
De visuele verstoring naar omwonenden is beperkt.

Hinder voor bewoners ingevolge
transport

Het transport verloopt niet langs de woonwijken langs de Plasveldlaan en de Lindendreef. Deze woonwijken zullen geen hinder hebben van het transport. Het
transport naar het hogere wegennet verloopt via een tijdelijke ontsluitingsweg
(aan te leggen) parallel aan de buurtweg Jagersweg, over de Poeldeniersweg en
(aan te leggen) tussen de Poeldeniersweg en de Denderhoutembaan. Langsheen
deze route zijn helemaal geen woningen gelegen. Deze route naar de Denderhoutembaan levert geen hinder voor bewoners.
Conclusie
Het transport tussen groeve en het hogere wegennet levert geen hinder voor bewoners.

Modder- en stofhinder

Ter voorkoming van slijk- en stofhinder wordt er op de ontsluitingsweg over de
volledige afstand gewerkt met fijn gebroken natuursteen (bvb gebroken porfier
of kalksteen). In de groeve zelf wordt gereden over interne wegenis met gekeurd
puin.
Beide projectkenmerken volstaan om elke stof- en slijkhinder op de openbare wegenis te voorkomen. Er is bovendien een borstelwagen beschikbaar mocht dit
uitzonderlijk toch het geval zijn.
In perioden van extreme droogte worden onbegroeide delen van de groeve vochtig gehouden.
Conclusie
Alle mogelijke maatregelen zijn reeds in het project voorzien om stof en modder
tegen te gaan.

3.6.3

Conclusie screening
Het effect op het functioneel bodemgebruik kan globaal als positief beschouwd worden.
Er gaat wel een beperkte oppervlakte landbouwgrond verloren, maar hierbij dient vermeld dat het projectgebied niet als dusdanig is bestemd volgens de geldende bestemmingsplannen en dat het minder geschikte landbouwgrond betreft (afgegraven, natte
gronden met beperkt herstelde teellaag).
T.a.v. de recreatieve functie kan het project, m.n. de eindafwerking als stadsbos en als
speelbos, als duidelijk positief beoordeeld worden. Maatregelen zijn voorzien (oa afsluiting) om ongewenst recreatief gebruik tegen te gaan.
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3.7

Eindconclusie
Gelet op hogerstaande bespreking van de verschillende effectgroepen en de vaststelling
dat door de in het project voorziene maatregelen geen negatieve effecten zullen optreden, is een milieueffectrapportage geenszins vereist en biedt een milieueffectrapportage
voor de ontginning van ca 3 ha ook geen meerwaarde.
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4

BIJLAGE : ALTERNATIEVENSTUDIE AFVOERROUTES
De resulterende afvoerroute(s) zoals ze beschreven is in § 1.4.5.4 van de projectbeschrijving is het resultaat van een vergelijkend onderzoek naar ontsluitingsalternatieven én
overleg met de stad Ninove.
De bespreking en vergelijking van alternatieve afvoertracés werd eind 2015 uitgevoerd
door mobiliteitsdeskundige Adel Lannau en is onderstaand weergegeven.

4.1

Overzicht onderzochte tracés

4.1.1

Lindestraat- Lindedreef – Denderhoutembaan – Aalstersesteenweg – N45 Expresweg
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4.1.2

Jagersweg – Poeldeniersweg – Denderhoutembaan – Aalstersesteenweg – N45
Expresweg

4.1.3

Galgeveldbaan – Groenstraat – Volgelzang – Kerksken - N45 Expresweg
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4.1.4

Galgeveldbaan –Groenstraat – Vogelzang – Denderhoutem N45 Expresweg

4.1.5

Galgeveldbaan – Lebekestraat – Outer – Aalstersesteenweg – N45 Expresweg

Voor elk van deze tracés worden volgende aspecten besproken:
·
·
·
·

Beschrijving van het tracé;
Voor- en nadelen (verkeersplanologisch, verkeercapaciteit, leefbaarheid, verkeersveiligheid, …);
Aandachtpunten mbt de relatie met de mobiliteitsplannen en de relatie met gekende infrastructuurprojecten;
Mogelijke maatregelen op vlak van ontwijken van scholen, spitstijden, zuiverheid
wegen, signalisatie, maximale rijsnelheden, …
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4.2

Algemeen overzicht
Onderstaande tabel geeft per tracé een algemeen overzicht van:

onderdeel van BFF

·

wegenselectie

·

Totale afstand tot de primaire weg N28-N45 expresweg
Afstand doorheen woongebieden (woongebied en woongebied met landelijke karakter volgens het gewestplan)
Weguitrusting
o 2 rijvakken, gescheiden door wegmarkering, met fietsinfrastructuur
o 2 rijvakken, niet gescheiden door wegmarkering, met fietsvoorzieningen
o 2 rijvakken, gescheiden door wegmarkering, zonder fietsinfrastructuur
o 2 rijvakken, niet gescheiden door wegmarkering, zonder fietsvoorzieningen
o Gemengd verkeer
o Landelijke weg
Aantal scholen gelegen langs de route
onderdeel
fietsknooppuntennetwerk

·
·

Afstand tot primaire wegennet (km)
Totaal in woongebied (km)
woongebied volgens gewestplan (in km)
woongebied met landelijk karakter (km)
Weguitrusting
2 rijvakken, gescheiden door markering met fietsvoorzieningen
Totaal
Denderhoutembaan
x
x
L2
Aalstersesteenweg
x
L2
Terlicht
x
x
L1
Driehoekstraat
x
L1
Kerkskendorp
x
L1
Kerkskenhoek
x
L1
Hoogstraat
x
L1
Stationsstraat
x
L1
Geraardbergsesteenweg
x
L1
Albertlaan
x
L2
2 rijvakken, niet gescheiden door markering, met fietsvoorzieningen
Totaal
Denderhoutembaan
x
L2
2 rijvakken, gescheiden door markering zonder fietsvoorzieningen
Totaal
Dorp
x
x
L2
A. de Backerstraat/Molenstraat
x
x
L2
2 rijvakken, niet gescheiden door markering, zonder fietsvoorzieningen
Totaal
Groenstraat
x
x
L3
Keylandstraat
x
x
L3
Vogelzangstraat
x
L3
Kerkstraat
x
L2
Lebeke
x
L2
Nieuwstraat (op bepaalde locaties
L2
wel met markering)
Schoolstraat
x
Iddergemsesteenweg
x
x
L2
Lebekestraat
x
x
L3
Smid Lambrechtstraat
x
x
L2
Outerstraat
x
L2
Lindendreef
L3
landelijke weg
Totaal
Galgeveldbaan
L3
Jagersweg
L3
Poeldeniersweg
L3

aantal scholen op de route

route
Route
route Lindendreef Poeldeniersweg route Kerksken Denderhoutem
Route Outer
2,9
3,45
12,2
8
6,9
2,75
2,69
8,325
5,57
4,467
2,75
2,69
6,034
2,264
3,216
0
0
2,291
3,306
1,251

1,11
0,336
0,774

1,724
0,95
0,774

7,734

0

1,597

2,832
0,493
0,274
0,644
1,1
1,438
0,953
1,597
0,493
0,493

0,493
0,493

0

0

0

0

0

0

0,616
0,207
0,409

0

0,803

0

2,442
1,398
1,044

7,106
1,398

2,736

1,007
0,732
1,968
0,828
0,455
0,718
1,17
0,906
0,66
0,803
0

1,204

2,039
2,039

2,039
2,039

2,039
2,039

0,545
0,659
1 school
1 school
(basisschool,sec (basisschool,sec
onderwijs)
onderwijs)
1 lagere school

1 lagere school

1 school
(basisschool,sec
onderwijs)

[ 86 ]

Leemontginning, heraanvulling met zuivere gronden en aanleg stadsbos te Ninove | Deel 4 : Bijlage : Alternatievenstudie Afvoerroutes

4.3

Lindestraat – Lindedreef – Denderhoutembaan – Aalstersesteenweg
– N45 (ca 2.9 km tot N45)

4.3.1

Beschrijving tracé

Lindestraat

·

Hoofdzakelijk wonen

·

1 rijbaan, verkeer in twee richtingen

·

Fietsers op de rijbaan

·

70 km per uur

·

Lokale fietsroute

·

Selectie als lokale weg type III (erftoegangswegen)
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Lindendreef

·

Hoofdzakelijk wonen

·

1 rijbaan, verkeer in twee richtingen

·

Fietsers op de rijbaan

·

50 km per uur (bebouwde kom)

·

Kruispunt Lindendreef x Denderhoutembaan: Voorrangsgeregeld (verkeer komende van Lindendreef moet stoppen). Er ligt een tweerichtingsfietspad langs Denderhoutembaan, aan de zijde van de Lindendreef

·

Selectie als lokale weg type III (erftoegangswegen)

·

Lokale fietsroute

Denderhoutembaan
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·

Hoofdzakelijk wonen

·

2X1 rijstrook; dichter naar Ninove toe is er geen scheiding meer van de
rijstroken

·

Tweerichtingsfietspad aan één zijde die op bepaalde plaatsen afgescheiden is van de weg .

·

Dichter bij Ninove is er geen afscheiding en wordt overgegaan naar een
fietssuggestiestrook. Er is een overgang van eenzijdige fietsvoorzieningen naar fietsstroken aan beide zijden

·

Parkeerstrook

·

Verkeerlichten ter hoogte van kruispunt Denderhoutembaan x Aalstersesteenweg

·

Gelegen op busroute

·

Onderdeel van bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg (lokale weg type II)

·

Kort deel is opgenomen in fietsknooppuntennetwerk (tussen Aalstersesteenweg en Langemuren)

Aalstersteenweg

·

Wonen en activiteiten

·

Schoolomgeving (Sint-Aloysius, groot leerlingenaantal)

·

2x1 rijstrook gescheiden door markering

·

Aanliggend verhoogde fietspaden en voetpaden

·

30 km per uur en 50 km per uur

·

Verkeerlichtengeregeld kruispunt ter hoogte van “Den Doorn” (gevaar-

·

Bovenlokale functionele fietsroute

lijk kruispunt, wordt heringericht)

4.3.2

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg

·

Ligt op een busroute (lijn 127)

Voordelen
·

Relatief kortste weg naar het hogere wegennet
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·

Hoofdzakelijk gebruik van lokale weg type II

·

Grotendeels 2X1 rijstroken in de Denderhoutembaan (noordelijke deel)
en Aalstersesteenweg die voorzien zijn van fietsvoorzieningen.

4.3.3

Nadelen
·

Gaat volledig door woongebied (maar vergeleken met de andere voor

·

Doorheen een woonwijk

·

Kruising van tweerichtingsfietspad thv Denderhoutembaan x Linden-

een beperkte lengte 2.75 km)

dreef

4.3.4

·

Gaat via schoolomgeving met groot leerlingenaantal (Sint-Aloysius)

·

Werken kruispunt Den Doorn?

Aandachtpunten
·

Door woonwijk

·

Er is een uitbreiding van de woonwijk Hof Ter Duyst gepland - Tussen
de nieuwe wijk - langs de Kruisvijverstraat en Kloostermolenstraat -, de
Denderhoutembaan en de Lindendreef, komt een verkaveling die
plaats zal bieden aan 29 grondgebonden woningen, een meergezinswoning met vijf appartementen en twee zones voor gemeenschapsvoorzieningen. Die laatste zullen in een latere fase ontwikkeld worden
en kunnen bijvoorbeeld serviceflats of een kinderdagverblijf bevatten.
Van de oppervlakte van 2,4 hectare wordt 1,5 hectare woongebied. De
hoofdontsluiting van de verkaveling zal gebeuren langs de Denderhoutembaan.

·

Opmerking. Volgens het gewestplan ligt er ten oosten van de Denderhoutembaan woonuitbreidingsgebied. Volgens het afbakeningsplan
van het kleinstedelijk gebied Ninove zal dit gebied herbestemd worden
naar agrarisch gebied.

·

Kruispunt “Den doorn” zal heringericht worden (exacte uitvoering datum nog niet gekend?).

4.3.5

Mogelijke maatregelen indien voor dit tracé gekozen worden
·

Ritten tijdens schooluren (en spitsuren) vermijden

·

Signalisatie thv tweerichtingsfietspad Denderhoutembaan
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4.4

Jagersweg –Poeldeniersweg – Denderhoutembaan – Aalstersesteenweg – N45 (ca 3,45 km)

4.4.1

Beschrijving tracé

Ruysbroekstraat

·

Hoofdzakelijk open ruimte, ontsluit een hoeve

·

1 onverharde weg, verkeer in twee richtingen

·

Fietsers op de onverharde weg

·

70 km per uur

·

Niet opgenomen in een fietsroutenetwerk

·

Selectie als lokale weg type III (erftoegangswegen)

Jagersweg
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·

open ruimte

·

losweg

·
·

Niet opgenomen in een fietsroutenetwerk
Opgenomen in atlas der buurtwegen als “chemin nr 37” 3

·

open ruimte en woningen

·

losweg thv open ruimte, ter hoogte van de woningen: betonweg, 1 rij-

Poeldeniersweg

baan, verkeer in twee richtingen.
·

70 km per uur

·

Opgenomen in de atlas der buurtwegen als “Sentier nr 47”

Denderhoutembaan

3

Op de plannen en in de tabellen van de Atlas komen twee soorten wegen voor:chemins en sentiers.”Chemin” werd naar het Nederlands vertaald
als buurtweg, “sentier” werd naar het Nederlands vertaald als voetweg. Er is geen juridisch verschil tussen beide categorieën. Voetwegen zijn dus
ook buurtwegen. De bedding van buurtwegen en van voetwegen kan eigendom zijn van de overheid of van een particulier. Een voetweg is in de
regel smaller dan een weg. Meestal zijn ze minder dan 1,50 m breed. Nochtans zijn beide soorten volwaardige ‘buurtwegen’ of ‘chemins vicinaux’.
Een voetweg mag door alle vormen van verkeer gebruikt worden, zolang de breedte van de voetweg dit toelaat. Het is aan de gemeenteraad om de
bestemming van de (voet)weg te beperken: aanvullend verkeersreglement, met goedkeuring door de Vlaams minister van Mobiliteit (voor kleine
buurtwegen is dit laatste niet veel meer dan een formaliteit). Een reglement is bedoeld om wegens het algemeen belang extra maatregelen te nemen ter wille van de veiligheid. Dit zou bijvoorbeeld verantwoord kunnen worden indien die voetweg geregeld door zwakke weggebruikers gebruikt
wordt. (bron: www.Tragewegen.be).
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·

Hoofdzakelijk wonen, dichtere bewoning aansluitend bij centrum van
Ninove

·

2X1 rijstrook; dichter naar Ninove toe is er geen scheiding meer van de
rijstroken

·

50 km per uur

·

Tweezijdige eenrichtingsfietspaden, gescheiden door markering. Ter
hoogte van de Wilgenlaan gaat het tweezijdig eenrichtingsfietspad
over naar een éénzijdig tweerichtingsfietspad. Het tweerichtingsfietspad aan één zijde is op bepaalde plaatsen afgescheiden van de weg .
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·

Dichter bij Ninove is er geen afscheiding en wordt overgegaan naar een
fietssuggestiestrook. Er is een overgang van eenzijdige fietsvoorzieningen naar fietsstroken aan beide zijden.

·

Parkeerstrook aan delen aansluitend bij het centrum

·

Voorranggeregeld kruispunt thv Poeldeniersweg x Denderhoutem-

·

Verkeerlichten ter hoogte van kruispunt Denderhoutembaan x Aal-

·

Gelegen op busroute

baan. Het verkeer op de Poeldeniersweg dient voorrang te geven.
stersesteenweg
·

Onderdeel van bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg (lokale weg type II)

·

Kort deel is opgenomen in fietsknooppuntennetwerk (tussen Aalstersesteenweg en Langemuren)

Aalstersteenweg

·

Wonen en activiteiten

·

Schoolomgeving (Sint-Aloysius, groot leerlingenaantal)

·

2x1 rijstrook gescheiden door markering

·

Aanliggend verhoogde fietspaden en voetpaden

·

30 km per uur en 50 km per uur

·

Verkeerlichtengeregeld kruispunt ter hoogte van “Den Doorn” (gevaarlijk kruispunt, wordt heringericht)

4.4.2

·

Bovenlokale functionele fietsroute

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg

·

Ligt op een busroute (lijn 127)

Voordelen
·

Relatief kortste weg naar het hogere wegennet waarbij de woonwijk
ontweken worden

·

Aansluiting met Denderhoutembaan waarbij fietsvoorzieningen aan
beide zijden voorzien zijn

·

Hoofdzakelijk gebruik van lokale weg type II

·

Grotendeels 2X1 rijstroken in de Denderhoutembaan (noordelijke deel)
en Aalstersesteenweg die voorzien zijn van fietsvoorzieningen.

4.4.3

Nadelen
·

Gaat voor een groot deel door woongebied (maar vergeleken met de

·

Geen uitgeruste smalle wegen (loswegen)

andere voor een beperkte lengte 2.69 km)
·

Gaat via schoolomgeving met groot leerlingenaantal (Sint-Aloysius)

·

Werken kruispunt Den Doorn?
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4.4.4

Aandachtpunten
·

Voorzien van uitwijkmogelijkheden in geval er kruisende bewegingen
kunnen verwacht worden.

·

Er is een uitbreiding van de woonwijk Hof Ter Duyst gepland (zie 4.3.4).

·

Kruispunt “Den doorn” zal heringericht worden (exacte uitvoering datum nog niet gekend?).

4.4.5

Mogelijke maatregelen indien voor dit tracé gekozen worden
·

Voorzien van uitwijkmogelijkheden

·

Vermijden van kruisend vrachtverkeer van en naar de ontginning thv

·

Ritten tijdens schooluren (en spitsuren) vermijden

Poeldeniersweg/Jagersweg (mogelijk via interne afspraken?)

4.5

Galgeveldbaan – Lebekestraat – Vogelzang – Kerksken – N45 Expresweg (12,2 km)

4.5.1

Beschrijving tracé

Galgeveldbaan
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·

Open ruimte

·

ca 4 m brede, semi-verharde veldweg (verharde aarde en fijne steenslag)

Groenstraat
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·

Open ruimte.

·

Ter hoogte van kern Vogelzang: Open en halfopen lintbebouwing met
woonfunctie langs de weg. Ter hoogte van de huizen is een verhoogd
voetpad aanwezig.

·

1 rijvak in beide richtingen. Geen wegmarkeringen. Totale breedte van
de rijbaan 6 m breed

·

Ter hoogte van de kern van Vogelzang versmalt het wegprofiel

·

Fietsers op de rijbaan

·

70 km/u tot aan de bebouwing van Vogelenzang (800 m); 50 km/u ter
hoogte van de bebouwing Onderdeel van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk

·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type III (erfontsluitingweg)

·

Geen busroute (wordt wel gekruist door een bus thv Vogelzang)

Keylandstraat
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·

Open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie langs de weg. Ter

·

1

·

Er zijn “poortvoorzieningen’ (middenbermen op de wel met oog op

·

50 km/u ter hoogte van de bebouwing (650 m); 70 km/u tot voorbij de

·

Niet samenvallend met route van De Lijn

·

Onderdeel van BFF zowel als route tussen 2 provinciale knooppunten.

·

Voorrangsgeregeld kruispunt thv Keyland x Geraardbergsesteenweg

hoogte van de huizen is een verhoogd voetpad aanwezig.
rijvak

in

beide

richtingen.

Geen

wegmarkeringen,

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed. De fietser rijdt op de rijweg.
snelheidsbeperking)
laatste huizen (400 m)
Dwarst lijnverbinding thv overgang Groenstraat-Keylandstraat.

(N460). Verkeer op de Geraardbergesesteenweg heeft voorrang
Geraardbergsesteenweg (N460)

·

Open lintbebouwing met woonfunctie langs de westzijde van de weg.

·

1 rijvak in beide richtingen. Wegmarkeringen met witte strepen.

·

Aanliggend gelijkgronds fietspad, van rijbaan gescheiden dmv ononder-

·

Ter hoogte van grote kruispunten is het fietspad dat de zijstraten

·

70 km/u

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed (excl. fietspaden).
broken witte lijn. Fietspad gemarkeerd met onderbroken witte lijnen.
dwarst rood ingekleurd.
·

N460 is een voorrangsweg

·

Samenvallend met traject van De Lijn (Lijnen 82,87,84)
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·

Onderdeel van BFF.

·

Tussen kruispunt met Keylandstraat en Kamstraat ook onderdeel van
provinciaal fietsknooppuntennetwerk (over een afstand van 230 m).

·

Geselecteerd als lokale verbindingsweg

·

Open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie, plaatselijk handels-

Terlicht (N460)

functie. Ter hoogte van huizen is vaak een verhoogd voetpad aanwezig,
met soms parkeerruimte tussen het fietspad en de huizen. Tussen de
Leistraat en de Terwarentstraat minder dichte lintbebouwing. Naar het
einde toe meer rijwoningen.
·

1 rijvak in beide richtingen. Wegmarkeringen met witte strepen

·

Aanliggend gelijkgronds fietspad, van de rijbaan gescheiden door een

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed (excl. fietspaden)
ononderbroken witte lijn. Fietspad gemarkeerd met onderbroken witte
lijnen. Ter hoogte van grote kruispunten is het fietspad dat de zijstraten
dwarst rood ingekleurd. Vanaf de bebouwde kom geen ononderbroken
lijn meer tussen fietspad en rijbaan. Fietspad nog wel gemarkeerd met
onderbroken witte lijnen.
·

70 km/u (+/- 1,7 km);Vervolgens bebouwde kom van Kerksken (voorbij

·

N460 is een voorrangsweg

Borrekentstraat) met snelheidsbeperking tot 50 km/u.
·

Samenvallend met traject van De Lijn (lijn 82,84,87)

·

Onderdeel van BFF
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·

Geselecteerd als lokale verbindingsweg

Driehoekstraat - Kerksendorp (N460)
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·

Woonkern van Kerksken – meer dichte bebouwing met woon- en handelsfuncties

·

1 rijvak in beide richtingen. Geen ononderbroken witte strepen meer
in de rand van de weg.

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed

(excl. Fietspaden zoals gemarkeerd langs de rijbaan)
·

Fietspad langs de rijbaan gemarkeerd met onderbroken witte lijnen.
T.h.v. grote kruispunten is het fietspad dat de zijstraten dwarst rood
ingekleurd. Ook plaatselijk ter hoogte van bushaltes, waarbij het fietspad iets verder van de rijbaan komt achter een wachtheuvel.

·

50 km/u

·

N460 is een voorrangsweg

·

Samenvallend met traject van De Lijn (lijnen 82; 84, 87)

·

Onderdeel van BFF

·

Geselecteerd als lokale verbindingsweg

Kerkskenhoek (N460)
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·

Woonkern van Kerksken – meer dichte bebouwing met woon- en handelsfuncties. Eerst overwegend gesloten bebouwing, verderop minder
dense bebouwing met woonfunctie, plaatselijk handelsfunctie. Ter
hoogte van huizen is vaak een verhoogd voetpad aanwezig, met soms
parkeerruimte tussen het fietspad en de huizen.

·

1 rijvak in beide richtingen. Geen ononderbroken witte strepen meer
in de rand van de weg.

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed

(excl. Fietspaden zoals gemarkeerd langs de rijbaan)
·

Fietspad langs de rijbaan gemarkeerd met onderbroken witte lijnen.
Ter hoogte van grote kruispunten is het fietspad dat de zijstraten
dwarst rood ingekleurd. Ook plaatselijk ter hoogte van bushaltes, waarbij het fietspad iets verder van de rijbaan komt achter een wachtheuvel.

·

50 km/u

·

N460 is een voorrangsweg

·

Onderdeel van BFF

·

Samenvallend met traject van De Lijn

·

Geselecteerd als een lokale verbindingsweg

Hoogstraat (N460)
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·

Open, halfopen en gesloten bebouwing, hoofdzakelijk met woonfunctie, maar ook handelsfuncties. Naar Haaltert toe overwegend gesloten
bebouwing

·

1 rijvak in beide richtingen. Geen ononderbroken witte strepen meer
in de rand van de weg.

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed

(excl. Fietspaden zoals gemarkeerd langs de rijbaan)
·

Fietspad langs de rijbaan gemarkeerd met onderbroken witte lijnen.
Ter hoogte van grote kruispunten is het fietspad dat de zijstraten
dwarst rood ingekleurd. Ook plaatselijk ter hoogte van bushaltes, waarbij het fietspad iets verder van de rijbaan komt achter een wachtheuvel. Van net voor de Droeskouterstraat aanliggend fietspad verhoogd
aangelegd aan beide zijden van de weg deels nog aanleunend bij de
rijweg, plaatselijk van de rijweg gescheiden door langsparkeren..

·

50 km/u

·

N460 is een voorrangsweg

·

Samenvallend met traject van De Lijn

·

Onderdeel van BFF

·

Geselecteerd als een lokale verbindingsweg

Stationsstraat (N460)
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·

Open, halfopen en gesloten bebouwing door elkaar hoofdzakelijk met
woonfunctie, maar ook handelsfuncties. RVT Sint-Anna gesitueerd
langs de Stationsstraat (gebouwen minimaal 30 m van de rijbaan)

·

Aan het eind van het deeltraject bevindt zich het station Haaltert.

·

1 rijvak in beide richtingen. Geen ononderbroken witte strepen meer
in de rand van de weg.

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed

(excl. Fietspaden zoals gemarkeerd langs de rijbaan)
·

Fietspad verhoogd aangelegd, in eigen materiaal, aan beide zijden van
de weg, deels nog aanleunend bij de rijweg, plaatselijk van de rijweg
gescheiden door langsparkeren.

·

50 km/u

·

N460 is een vorrangsweg

·

Samenvallend met traject van De Lijn

·

Onderdeel van BFF

·

Geselecteerd als een lokale verbindingsweg

Geraardbergsesteenweg (N460)
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·

Overwegend dichte, gesloten bebouwing, Vrije basisschool De Luchtballon te Terjoden langs de Geraardbergsesteenweg. Scouts Terjoden
ter hoogte van het kruispunt met de Ninovestraat.

·

1 rijvak in beide richtingen. Geen ononderbroken witte strepen meer
in de rand van de weg. Totale breedte van de rijbaan 6 m breed (excl.
fietspaden zoals gemarkeerd in de rand van de rijbaan)

·

Zebrapaden aan beide zijden van de school. Een met verkeerslichten,
ander zonder. Waarschuwingsborden van uit beide rijrichtingen.

·

Fietspad met witte onderbroken lijnen gemarkeerd in de rand op de
rijbaan. Dit is ook het geval ter hoogte van de school. Nabij de rotonde
‘Albatros’ zijn er wel recent aangelegde, verhoogde fietspaden

·

50 km/u , Zone 30 ter hoogte van de basischool De luchtballon te Terjoden Aantakking op hoger wegennet via de rotonde ‘Albatros’ die aansluiting geeft op de E40

4.5.2

·

N460 is een voorrangweg

·

Samenvallend met traject van De Lijn

·

Onderdeel van BFF

·

Geselecteerd als een lokale verbindingsweg

Voordelen
·

Merendeel van de route (N460) bestaat uit 2X1 rijstroken met fietsvoorzieningen (ca 7.7 km) en is geselecteerd als een lokale verbindingsweg;

4.5.3

Nadelen
·

Zeer lange route naar primaire wegennet

·

Grote afstand (8.3 km) door woongebied

·

Gaat via fietsroute (BFF, fietsknooppuntennetwerk) die niet is uitgerust

·

Problemen bij kruisend verkeer op de Galgeveldbaan

met fietsvoorzieningen (gemengd verkeer) (2.4 km).

4.5.4

·

Via schoolomgeving (lagere school) en een stationsomgeving

·

Smalle doorgang thv Vogelzang

Aandachtpunten
·

Wegversmalling thv Vogelzang (Kollestraat, Vogelzangstraat, Keylandstraat

4.5.5

Mogelijke maatregelen indien voor dit tracé gekozen worden
·

Galgeveldbaan: plaatselijke uitwijkstroken

·

Duidelijke wegsignalisatie thv kruispunt Galgeveld x Groenstraat

·

Ritten tijdens schooluren (en spitsuren) vermijden
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4.6

Galgeveldbaan – Lebekestraat – Vogelzang – Denderhoutem -N45 expresweg (8 km)

4.6.1

Beschrijving tracé

Galgeveldbaan
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·

Open ruimte

·

ca 4 m brede, semi-verharde veldweg (verharde aarde en fijne steenslag)

Groenstraat

·

Open ruimte, Ter hoogte van kern Vogelzang: Open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie langs de weg. Ter hoogte van de huizen is
een verhoogd voetpad aanwezig.

·

1

rijvak

in

beide

richtingen.

Geen

wegmarkeringen.

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed.
·

Ter hoogte van de kern van Vogelzang versmalt het wegprofiel. Er is
een middenberm voorzien (met oog op beperking van de snelheid)

·

Fietsers op de rijbaan
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·

70 km/u tot aan de bebouwing van Vogelzang (800 m); 50 km/u ter

·

Onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

hoogte van de bebouwing
·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type III (erfontsluitingweg)

·

Geen busroute (wordt wel gekruist door een bus thv Vogelzang)

·

Open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie langs de weg. Ter

·

1

·

De fietser rijdt er op de rijweg

Kerkstraat (Ninove)

hoogte van de huizen is een verhoogd voetpad aanwezig.
rijvak

in

beide

richtingen.

Geen

wegmarkeringen.

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed.
·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur.

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 32/33)

·

Het maakt geen deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk.

·

Geselecteerd als een lokale weg type III (erfontsluitingsweg))

·

Er zijn asverschuivingen met oog op beperking snelheid

Lebeke (Haaltert)
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·

Open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie langs de weg. Ter
hoogte van de huizen zijn er op de meeste locaties voetpaden (of bermen)

·

1

rijvak

in

beide

richtingen.

Geen

wegmarkeringen.

Totale breedte van de rijbaan 6 m breed.
·

De fietser rijdt er op de rijweg

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 32/33)

·

Het maakt geen deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenet-

·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk (tot Kapelstraat).

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

werk (BFF). Onderdeel van het lokaal fietsnetwerk.

Nieuwstraat (Denderhoutem)
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·

Vrij dense open en halfopen lintbebouwing met woonfunctie langs de

·

1 rijvak in beide richtingen. Er zijn geen wegmarkeringen (uitgezon-

weg. Ter hoogte van de huizen zijn er op de meeste locaties voetpaden.
derd thv de kruispunten).
Totale breedte van de rijbaan is ca 6 m breed
·

De fietser rijdt er op de rijweg

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 32/33)

·

Het maakt geen deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenet-

·

Geen onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

·

Vrij dense open en halfopen bebouwing met woonfuncties en handels-

werk (BFF). Onderdeel van het lokaal fietsnetwerk

Dorp

(Dender-

houtem)

functies. Er zijn parkeervoorzieningen
·

1 rijvak in beide richtingen. Er zijn wegmarkeringen. De wegbreedte va-

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/32/33/34)

rieert tussen 6,5 en 7 meter. De fietser rijdt er op de rijweg

·

Het maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

·

Deels onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

·

Vrij dense gesloten, open en halfopen bebouwing met woonfuncties en

Schoolstraat (route
richting N45)

handelsfuncties. Op korte afstand van het kruispunt Zonnestraat x
Schoolstraat is er een school.
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·

1 rijvak in beide richtingen. Er zijn geen wegmarkeringen. Er zijn voetpaden thv de woningen. De wegbreedte bedraagt ca 6 meter.
De fietser rijdt er op de rijweg

·

Hoofdzakelijk voorrang van rechts

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur of 30 km per uur (school-

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/33)

omgeving)
·

Het maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

·

Geen onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

·

Eenrichtingsverkeer. Gesloten bebouwing met woonfuncties en han-

Molenstraat (route
richting N45 (eenrichtingsverkeer

delsfuncties. Langsheen de Molenstraat ligt een school, een muziekacademie, een begraafplaats .
·

1 rijvak en gemarkeerde parkeerplaatsen. Er zijn geen wegmarkeringen. Er zijn voetpaden thv de woningen. De wegbreedte bedraagt ca
5,5 meter. De fietser rijdt er op de rijweg

·

Hoofdzakelijk voorrang van rechts

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur of 30 km per uur (schoolomgeving)

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/33).

·

Het maakt deel geen uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenet-

·

Geen onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

·

Eenrichtingsverkeer.

werk (BFF).

A. de Backerstraat
(eenrichtingsverkeer)
(richting ontginning)

·

Dense gesloten bebouwing met woonfuncties en handelsfuncties.

·

1 rijvak en gemarkeerde parkeerplaatsen. Er zijn geen wegmarkeringen. Er zijn voetpaden thv de woningen. De wegbreedte bedraagt ca 4
meter (smalste delen). De fietser rijdt er op de rijweg

·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur.

·

Hoofdzakelijk voorrang van rechts

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/33/34)

·

Het maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
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·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

·

Open, halfopen en gesloten bebouwing met woonfuncties

·

1 rijvak in beide richtingen, niet gescheiden met markering. Er zijn voet-

Iddergemsesteenweg

paden thv de woningen. De wegbreedte bedraagt ca 5,8 meter. De
fietser rijdt er op de rijweg
·

De maximale snelheid bedraagt 50 km per uur.

·

Hoofdzakelijk voorrang van rechts, het hoogte van het kruispunt met
de N45 is er een verkeerslicht.

4.6.2

·

De weg is onderdeel een busroute (lijn 31/32/33)

·

Het maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type II (gebiedsontsluitingsweg)

Nadelen
·

Relatief lange route naar de primaire weg

·

Grote delen van de route gaan via een wegprofiel zonder fietsvoorzieningen (7 km) waarvan delen onderdeel zijn van fietsnetwerken.

·

problemen bij kruisend verkeer op de Galgeveldbaan

·

gaat via schoolomgeving (lagere school) en komt dicht bij andere
schoolomgeving waarbij hinder is thv de Schoolstraat.

4.6.3

Aandachtpunten
·

Smalle doorgang thv Vogelzang

·

Paaltjes thv Nieuwstraat (voor Dorp) te Denderhoutem)

·

Er is een studie lopende om de verkeersknelpunten in de Molenstraat,
Schoolstraat en A. de Backerstraat op te lossen of te milderen. In het
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bijzonder de Schoolstraat wordt geconfronteerd met hoge belastingen.
Er zijn wachttijden thv het Kruispunt A. De Backerstraat/Molenstraat.
Iddergemsesteenweg/Eigenstraat
·

Op termijn wordt een concertzaal gepland (bij de muziekacademie) in
de Molenstraat (ca 150 plaatsen).

·

Er worden woonontwikkelingen gepland thv het woonuitbreidingsgebied de Denderhoutem. Er worden ongeveer 80 nieuwe woningen gerealiseerd binnen 10 tot 15 jaar. Op langere termijn zullen er nog 140
woningen gerealiseerd worden. Er worden verschillende ontsluitingswegen voorzien op de Nieuwstraat en op de Dwarsstraat.

·

4.6.4

4.7

Mogelijke maatregelen indien voor dit tracé gekozen worden
·

Galgeveldbaan: plaatselijke uitwijkstroken

·

Duidelijke wegsignalisatie thv kruispunt Galgeveld x Groenstraat

·

Ritten tijdens schooluren (en spitsuren) vermijden

Galgeveldbaan – Lebekestraat – Outer – Aalstersesteenweg – N45 Expresweg (6.9 km)

[ 113 ]

Leemontginning, heraanvulling met zuivere gronden en aanleg stadsbos te Ninove | Deel 4 : Bijlage : Alternatievenstudie Afvoerroutes

4.7.1

Beschrijving tracé

Galgeveldbaan

·

Open ruimte

·

ca 4 m brede, semi-verharde veldweg (verharde aarde en fijne steenslag)

Lebekestraat
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·

deels open ruimte, deels lintbebouwing (open bebouwing). Hoofdzakelijk wonen.

·

Weg bestaat uit 1 rijvak per richting, niet gescheiden met wegmarkering. Ter hoogte van de woningen zijn er voetpaden. De fietser rijdt op
de rijweg.

·

Op verschillende locaties zijn snelheidsremmende ingrepen gebeurd:

·

Het kruispunt met de Nederhasseltstraat/Smid Lambrechtstraat ge-

bloembakken, wegversmalling met asverschuivingen, middenbermen
beurt via een voorrangsgeregeld kruispunt (voorrang van rechts). Het
kruispunt heeft een breed kruisingsvlak.
·

70 km per uur thv open ruimte, 50 km per uur ter hoogte van de woningen

·

Onderdeel van het BFF

·

Geen busroute

·

Onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale weg type III (erfonsluitingsweg)

Smid Lambrechtstraat
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·

lintbebouwing (open, halfopen gesloten , bebouwing). Hoofdzakelijk

·

Weg bestaat uit 1 rijvak per richting, niet gescheiden met wegmarke-

wonen. Door de kern van Outer
ring. Ter hoogte van de woningen zijn er voetpaden. De fietser rijdt op
de rijweg.
·

Op verschillende locaties zijn snelheidsremmende ingrepen gebeurd:
wegversmalling met asverschuivingen, middenbermen

·

Het kruispunt met de Bovenhoekstraat/Kerkhofstraat/Outerstraat is
een voorrangsgeregeld kruispunt (voorrang van rechts).

·

50 km per uur

·

Onderdeel van het BFF

·

Ligt op de busroute van lijn 32, 33, 36

·

Deels onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale verzamelweg (lokale weg type II).

·

lintbebouwing (open, halfopen en gesloten bebouwing). Hoofdzakelijk

Outerstraat

wonen.
·

Weg bestaat uit 1 rijvak per richting, niet gescheiden met wegmarkering. Ter hoogte van de woningen zijn er voetpaden. De fietser rijdt op
de rijweg.

·

Ter hoogte van het kruispunt ‘The dollar moet men verplicht rechtaf

·

50 km per uur

(recent heringericht)
·

Onderdeel van het BFF

·

Ligt op de busroute van lijn 32, 33, 36

·

Geen onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als een lokale verzamelweg (lokale weg type II).
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Albertlaan (N405)

·

Wonen (open en aaneengesloten woonhuizen) handelsactiviteiten

·

2X1 rijstrook gescheiden door markering of middenberm

·

Aanliggend fietspaden en voetpaden

·

50 km per uur

·

Kruispunt The Dollar” met verkeercirculatie tegenwijzerszin

·

Bovenlokale functionele fietsroute

·

Geen onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg

·

Ligt op een busroute (lijn 127)

Aalstersteenweg
(N405)

·

Wonen en handelsactiviteiten

·

Schoolomgeving (Sint-Aloysius, groot leerlingenaantal)

·

2X1 rijstrook gescheiden door markering

·

Aanliggend verhoogde fietspaden en voetpaden

·

30 km per uur en 50 km per uur

·

Verkeerlichtengeregeld kruispunt ter hoogte van “Den Doorn” (gevaar-

·

Bovenlokale functionele fietsroute

lijk kruispunt, wordt heringericht)
·

Geen onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk

·

Geselecteerd als lokale verzamelweg

·

Ligt op een busroute (lijn 127)

·

Andere buslijnen komen vanuit de Outerstraat en rijden via “The Dollar” Preulegem in, richting Ninove centrum).

4.7.2

Voordelen
·

Merendeel van de route bestaat uit 2X1 rijstroken, waarvan 1.5 km
voorzien zijn van fietsvoorzieningen.

4.7.3

Nadelen
·

Relatief lange route naar de primaire weg

·

Delen van de route gaan via een wegprofiel zonder fietsvoorzieningen

·

problemen bij kruisend verkeer op de Galgeveldbaan

·

Gaat via schoolomgeving met groot leerlingenaantal (Sint-Aloysius)

(2.7 km) waarvan bepaalde delen onderdeel zijn van fietsnetwerken.
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·

4.7.4

Werken kruispunt Den Doorn?

Aandachtpunten
·

Asverschuivingen in Lebekestraat door bloembakken, middenberm

·

beperkt deel in Smid Lambrechtstraat is versmald door parkeerplaat-

·

Kruispunt “Den Doorn” zal heringericht worden (exacte uitvoering da-

met beperkte lengte in kern Outer
sen, verschillende asverschuivingen
tum nog niet gekend?).

4.7.5

Mogelijke maatregelen indien voor dit tracé gekozen worden
·

4.8

Galgeveldbaan: plaatselijke uitwijkstroken

·

Duidelijke wegsignalisatie thv kruispunt Galgeveld x Groenstraat

·

Ritten tijdens schooluren (en spitsuren) vermijden

Conclusie
Vanuit deze alternatievenstudie kan een duidelijke voorkeur worden uitgesproken voor
een transportroute vanaf de groeve via de Jagersweg – Poeldeniersweg - Denderhoutembaan – Aalstersesteenweg - Expresweg. Dit is feitelijk reeds zichtbaar in de overzichtstabel in §4.2 en is gerelateerd aan de korte afstand tot de primaire weg, het voorkomen van
fietsvoorzieningen, . Bij de verdere beoordeling kwamen geen bijzondere problemen aan
het licht. Deze route vormt dan ook de basisroute en is weergegeven in § 1.4.5.4.
Gelet op de loodrechte aansluiting van de ontsluitingsweg (zie § 1.4.5.3) vanaf de Poelderniersweg op de Denderhoutembaan, is vanaf de Denderhoutembaan ook ontsluiting
in noordelijke richting mogelijk. Dergelijke route overlapt deels met de route Denderhoutem die in deze alternatievenvergelijking aan bod komt. Aangezien Denderhoutem
echter niet bereikt wordt vanuit het westen via Vogelzang en Lebeke, maar via de
Ninoofsesteenweg is de lengte tot aan de primaire weg beperkter. Ook het gebruik van
wegen zonder fietsvoorzieningen is beperkter. Een route die bovendien het centrum van
Denderhoutem ontwijkt, scoort beter dan uit de tabel in § 4.2 blijkt. Deze route vormt
dan ook een alternatief en is weergegeven in § 1.4.5.4.
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